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Chiều ngày 15/9, tại trụ sở Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương phối hợp với 
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổ chức buổi họp báo công bố kết quả 
bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017. 

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Ngô Quang Trung 
- Phụ trách Cục Công Thương địa phương - Phó 
Chủ tịch Hội đồng bình chọn cho biết: Lễ tôn 
vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu quốc gia năm 2017 là một hoạt động thiết thực nằm 
trong Chương trình khuyến công quốc gia năm 2017 do 
Bộ Công Thương chủ trì và giao Cục Công Thương địa 
phương tổ chức thực hiện, qua đó, góp phần thúc đẩy 
công nghiệp nông thôn phát triển. Đồng thời, khuyến 
khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công 
nghiệp nông thôn nói chung và các đơn vị có sản phẩm 
được bình chọn tích cực hơn nữa trong việc duy trì, phát 
triển sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, tận dụng 
được tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu được thực hiện theo 04 cấp: Cấp 
huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Tiêu chí 
bình chọn sản phẩm của từng cấp được đánh giá cụ thể 
theo từng nhóm sản phẩm, gồm: Tiêu chí đáp ứng thị 
trường và khả năng phát triển sản xuất; Tiêu chí về kinh 
tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; Tiêu chí về tính 
văn hóa và thẩm mỹ; Tiêu chí khác. 

Theo kết quả bình chọn, năm 2017 có 102 sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Cụ thể, 
theo nhóm sản phẩm có 19/34 sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ; 42/73 sản phẩm chế biến nông, lâm sản và đồ 
uống; 22/31 sản phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ và 

phụ tùng cơ khí; 19/33 sản phẩm khác. Trong đó, sản 
phẩm đạt cấp quốc gia tại khu vực phía Bắc có 36/60 
sản phẩm, phía Nam có 39/62 sản phẩm và khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên có 27/49 sản phẩm.

Lễ công bố và tôn vinh 102 sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra 
trước giờ khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu năm 2017 vào ngày 20/9, tại Cung 
Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia (số 
1, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội) và được phát sóng trực tiếp 
vào lúc 9h trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ thêm về thông tin Hội chợ triển lãm hàng 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017, ông Ngô 
Quang Trung cho hay: Hội chợ là điều kiện thuận lợi 
để các cơ sở công nghiệp nông thôn giới thiệu các sản 
phẩm và trao đổi với các đối tác, tạo ra mối liên kết 
thương mại nhằm thúc đẩy sản xuất - kinh doanh. Bên 
cạnh đó, Hội chợ còn là cơ hội để các sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu được giới thiệu, quảng bá 
hình ảnh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trong thời gian diễn ra Hội chợ sẽ có các hội thảo, 
diễn đàn trao đổi, chia sẻ nhằm đưa ra những định 
hướng, giải pháp, tạo sự gắn kết giữa phát triển sản 
xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn với nhu cầu và 
thị hiếu của thị trường, qua đó, nâng cao giá trị của sản 
phẩm trong thời gian tới 

TUẤN ANH

102 sản phẩm được bình chọn hàng công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu năm 2017

Ông Ngô Quang Trung - Phụ trách Cục Công Thương 
địa phương phát biểu tại buổi họp báo.

Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đến đưa tin tại 
buổi họp báo.
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Trả lời vì sao phải sửa đổi Quyết định 69/2013/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về về cơ 
chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 
(GBLĐBQ)? Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn 

cho biết: Sau thời gian thực hiện từ năm 2013 - 2016, 
Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương 
xem xét, đánh giá việc thực hiện Quyết định 69/2013/
QĐ-TTg (Quyết định 69). Bộ Công Thương đã phối 
hợp với Bộ Tài chính thống nhất đánh giá Quyết định 
69 có nhiều mặt tích cực, song cũng bộc lộ một số 
tồn tại cần xem xét, thay đổi. Trong đó, Quyết định 
69 quy định giá bán điện bình quân (GBĐBQ) được 
xem xét điều chỉnh khi thông số đầu vào biến động, 
các thông số khác chỉ được xem xét để điều chỉnh 
GBĐBQ sau khi có báo cáo quyết toán, kiểm toán. 
Theo đó, việc điều chỉnh GBĐBQ theo các thông số 
đầu vào cơ bản của khâu phát điện trong năm và hàng 
năm theo biến động thông số đầu vào các khâu phát, 
truyền tải, phân phối… chưa được tách bạch rõ ràng, 
dễ gây hiểu nhầm khi thực hiện điều chỉnh giá điện.

Việc tách bạch rõ cơ chế điều chỉnh GBĐBQ 
trong năm và hàng năm tại Quyết định số 24/2017/
QĐ-TTg (Quyết định 24) sẽ bảo đảm công khai, minh 
bạch giá điện và yêu cầu quản lý giá điện theo nguyên 
tắc thị trường.

Mặt khác, trong giai đoạn 2013 - 2016, hoạt động 
điện lực có một số thay đổi như việc triển khai thị 
trường phát điện cạnh tranh từ 1/7/2012, chính sách 
khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, 
ban hành quy định về các nhà máy điện cung cấp dịch 
vụ phụ trợ trong hệ thống. Vì vậy, Quyết định 69 cần 
bổ sung, thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Một điểm nữa là trong Quyết định 69 có quy định 
về ngưỡng điều chỉnh giá điện ở mức tối thiểu 7%. Mức 
này được cho là cao và có thể tác động lớn đến sản 
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) cũng như 
đời sống sinh hoạt của nhân dân mỗi lần điều chỉnh 

giá điện. Ngoài ra, việc chỉ điều chỉnh GBĐBQ khi giá 
điện tăng từ 7% trở lên sẽ không phản ánh kịp thời biến 
động của các thông số đầu vào cơ bản trong năm.

Trong khi đó, Luật Giá do Quốc hội ban hành 
tháng 6/2012 đã quy định, đối với giá bán lẻ điện thì 
DN được quyền định giá bán điện trong khung giá do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 
cũng quy định giá bán lẻ điện do đơn vị bán lẻ điện 
xây dựng. Vì vậy, có nhiều ý kiến đề nghị quy định 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thẩm quyền 
trong điều chỉnh giá điện ở một mức độ nhất định để 
phù hợp với Luật Giá, Luật Điện lực và phù hợp với 
định hướng điều hành giá điện theo cơ chế thị trường.

Bên cạnh đó, dư luận xã hội cũng đòi hỏi cần nâng 
cao sự công khai, minh bạch của giá điện cũng như 
tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá điện đối với EVN. 
Đây chính là những lý do cần phải ban hành quyết 
định thay thế Quyết định 69.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Quyết định 24 được 
xây dựng trên cơ sở kế thừa và sửa đổi, bổ sung Quyết 

Mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) đã 
có cuộc trao đổi với các cơ quan báo chí về Quyết định số 24/2017 ngày 30/6/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Chính phủ cho phép điều chỉnh giá bán lẻ 
điện bình quân theo cơ chế thị trường

PV

Dịch vụ chăm sóc khách hàng mua điện ngày càng hoàn hảo
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định 69, trong đó có 4 điểm mới: Thứ nhất, quy định 
rõ hơn cơ chế điều chỉnh GBĐBQ trong năm theo 
biến động các thông số đầu vào cơ bản và cơ chế điều 
chỉnh giá điện hàng năm theo biến động thông số đầu 
vào của tất cả các khâu. Thứ hai, bổ sung thêm 01 
điều về phương pháp lập GBĐBQ, quy định rõ ràng 
các thành phần chi phí sản xuất, kinh doanh điện. 
Thứ ba, sửa đổi thẩm quyền quyết định điều chỉnh 
GBĐBQ tại Điều 4, Quyết định 69 theo hướng cho 
phép EVN được quyết định điều chỉnh tăng GBĐBQ 
ở mức từ 3% đến dưới 5% so với GBĐBQ hiện hành. 
Thứ tư, bổ sung quy định về chế độ báo cáo, kiểm tra, 
giám sát và công bố thông tin.

Điểm mới của Quyết định 24 cũng nêu rõ, trường 
hợp GBĐBQ tính toán cao hơn GBĐBQ hiện hành từ 
10% trở lên hoặc ngoài khung giá ảnh hưởng đến tình 
hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp 
với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, cho ý kiến mức điều chỉnh GBĐBQ. 
Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với 
Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước 
khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Như vậy có nghĩa là 
việc tăng giá, dù trong khung giá nhưng nếu ảnh hưởng 
đến kinh tế vĩ mô thì EVN vẫn không được tăng.

Được biết, theo quy định tại Quyết định 24, hàng 
năm, sau khi có báo cáo quyết toán chi phí sản xuất, 
kinh doanh điện, báo cáo tài chính của EVN và các 
đơn vị thành viên đã được kiểm toán độc lập, Bộ Công 
Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra 
chi phí sản xuất, kinh doanh điện của năm trước liền 
kề. Trong quá trình kiểm tra có thể mời Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội, cơ quan quản 
lý nhà nước có liên quan tham gia. Bộ Công Thương 
được mời tư vấn độc lập để thẩm tra các báo cáo của 
EVN và các đơn vị thành viên. Nội dung kiểm tra sẽ 
được công khai để các cơ quan quản lý và người dân 
tham gia theo dõi và giám sát.

Đối với trường hợp tăng giá, phát hiện có sai sót 
trong kết quả tính toán giá điện, Bộ Công Thương có 
trách nhiệm yêu cầu EVN dừng điều chỉnh hoặc điều 
chỉnh lại GBĐBQ và chịu xử lý theo quy định pháp 
luật tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, 
phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP 
ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 109 hoặc các văn bản quy phạm 
pháp luật thay thế Dịch vụ chăm sóc khách hàng mua điện ngày càng hoàn hảo

Ngành Điện cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
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Tuy nhiên, Thái Nguyên đang đứng trước 
những thách thức và khó khăn mà Đảng bộ, 
Chính quyền tỉnh đang rất trăn trở. Đó là, 
nền kinh tế đã có những bước phát triển khá, 

nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp. Dẫn 
đến mất cân đối về vốn đầu tư, kinh tế phát triển 
chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của tỉnh. Đa 
số các cơ sở sản xuất công nghiệp được hình thành 
từ trước năm 2005, trình độ công nghệ ở mức thấp và 
trung bình, năng suất lao động không cao. Mặt bằng 
giá quốc tế về năng lượng, kim loại, nguyên vật liệu 
có xu hướng giảm, cung vượt cầu dẫn đến gia tăng sức 
ép cạnh tranh lên các sản phẩm công nghiệp sản xuất 
trong nước, đòi hỏi việc phát triển phải dựa trên công 
nghệ hiện đại, sử dụng nhiên liệu hiệu quả. Điều này 
là một khó khăn lớn đối với việc đầu tư phát triển trên 
địa bàn trong thời gian tới.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời 
của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự nỗ 
lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh, trong 5 năm qua, hầu hết các 
chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết 
đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 
giai đoạn 2011-2015 đạt 13,1%, cao hơn 7,28% so với 
bình quân chung của cả nước; trong đó, công nghiệp - 
xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 20,7%, dịch vụ đạt tốc 
độ tăng trưởng 7,7%; nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 
tốc độ tăng trưởng 5,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - 
xây dựng và dịch vụ. GRDP bình quân đầu người năm 
2015 đạt 46,4 triệu đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2010. 
Đặc biệt là giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao, tốc 
độ tăng trưởng bình quân đạt 70,8%/năm (mục tiêu 
tăng 20%/năm). Năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp 

(theo giá so sánh 2010) đạt 365.628,8 tỷ đồng, gấp 14,7 
lần so với năm 2010, trong đó: Công nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài đạt 335.110 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 
91%, tăng 173,9%/năm; công nghiệp địa phương đạt 
14.950,6 tỷ đồng, tăng 9,4%/năm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành hệ thống 
gồm 06 khu công nghiệp và 35 cụm công nghiệp, với 
diện tích trên 3.229 ha (những khu công nghiệp có lợi 
thế đặc biệt về thu hút đầu tư như Yên Bình, Điềm 
Thụy, Nam Phổ Yên, Sông Công...), cùng với nhiều 
chuyên ngành công nghiệp quan trọng: Công nghiệp 
công nghệ thông tin, điện tử và vi mạch bán dẫn; chế 
biến sâu khoáng sản; luyện kim; chế tạo máy... với hàng 
nghìn cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó có nhiều 
nhà máy lớn, cơ sở công nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao của các tập đoàn kinh tế lớn đã và đang đi vào sản 
xuất; cơ cấu sản xuất, sản phẩm đã có sự chuyển dịch 
về chất; nhiều cơ sở sản xuất ổn định và đứng vững 
trong cơ chế thị trường với những sản phẩm có uy tín 
trong và ngoài nước.

Công nghiệp Thái Nguyên: 

THÀNH TỰU NỔI BẬT VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 
TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Thái Nguyên nằm trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là một trong những trung 
tâm kinh tế, văn hóa của vùng, là cửa ngõ phía Nam nối “chiến khu” Việt Bắc với thủ đô 
Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Sông Hồng; có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, khí hậu thuận 
lợi, tài nguyên khoáng sản phong phú, nguồn nhân lực dồi dào chất lượng cao, cơ sở hạ tầng 
đang từng bước hoàn thiện... 

TRẦN QUỐC TỎ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ông TRẦN QUỐC TỎ
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
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Một số dự án công nghiệp quan trọng đã đi vào hoạt 
động có hiệu quả như: Các Nhà máy Xi măng Quang 
Sơn, La Hiên, Quan Triều; Nhiệt điện Cao Ngạn, An 
Khánh; kẽm điện phân; mở rộng Gang Thép giai đoạn 
I, cán Thái Trung, khai thác mỏ sắt Tiến Bộ; khai thác 
chế biến khoáng sản Núi Pháo... đặc biệt là những dự án 
đầu tư lớn của Tập đoàn công nghệ cao Samsung (Nhà 
máy SEVT sản xuất và lắp ráp điện thoại di động; Nhà 
máy SEMCO sản xuất, lắp ráp các bộ vi xử lý và mạch 
tích hợp, hàng chục dự án công nghiệp hỗ trợ của các 
tập đoàn Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Indonesia... 
đi vào sản xuất và có sản phẩm tiêu thụ, xuất khẩu; tính 
đến hết tháng 2/2017, có 119 dự án FDI với số vốn đăng 
ký đầu tư là 7.185.708.186 USD. 

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm cho 
người lao động; góp phần ổn định và nâng cao đời sống 
của người lao động. Cơ cấu nội ngành công nghiệp 
đang chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các 
ngành công nghiệp chế tạo máy, điện tử, gia công kim 
loại và cơ khí lắp ráp đã tăng nhanh so với các ngành 
công nghiệp truyền thống khác như luyện kim, khai thác 
và chế biến khoáng sản. Đã hình thành thêm một số 
trung tâm công nghiệp lớn (Yên Bình; Điềm Thụy; Sông 
Công), tạo tiền đề cho phân bố lại lực lượng sản xuất 
công nghiệp theo vùng lãnh thổ và tham gia tích cực vào 
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá chung của tỉnh.

Trong những năm tới, triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX và Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, 
với mục tiêu tổng quát của là: “Xây dựng tỉnh Thái 
Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện 
đại, là trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía 
Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ... cơ cấu kinh 
tế phù hợp, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền 
vững, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ...”. Định hướng 
phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên là: Phát triển 

công nghiệp Thái Nguyên đa ngành, đa lĩnh vực. Trong 
đó, ưu tiên tập trung vào một số ngành có giá trị gia 
tăng lớn mà tỉnh có lợi thế như: Công nghiệp hỗ trợ 
ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp công nghệ thông 
tin; công nghiệp vật liệu mới; công nghiệp hạ tầng (sản 
xuất và phân phối điện năng, xử lý môi trường và chất 
thải). Phát triển công nghiệp theo chiều sâu để đảm 
bảo tính bền vững, thân thiện với môi trường... Phát 
huy nội lực và tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên 
ngoài với nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia. Các 
chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: Công nghiệp và xây 
dựng chiếm 53% cơ cấu kinh tế của tỉnh; Giá trị SXCN 
tăng bình quân 15%/năm. 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, cần triển khai 
đồng thời các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung 
vào một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính như sau: 
Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới các 
chính sách ưu đãi đầu tư cho phù hợp với từng thời kỳ, 
điều kiện cụ thể và có sức hấp dẫn cao; giải quyết kịp 
thời những vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ thực 
hiện các dự án, công trình trọng điểm; thúc đẩy tiến 
độ xây dựng các dự án đầu tư để sớm đưa vào sản xuất.

Tập trung đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng 
bộ phục vụ cho phát triển công nghiệp, trong đó đầu 
tư đồng bộ hệ thống hạ tầng nhà ở công nhân trong 
các khu công nghiệp của tỉnh. Quan tâm hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ về vốn, công nghệ, thông 
tin, môi trường đầu tư; ưu tiên kinh phí khuyến công 
cho công tác hỗ trợ đầu tư và phát triển các sản phẩm 
công nghiệp công nghệ mới, tiểu thủ công nghiệp và 
làng nghề ở khu vực nông thôn, nhất là tạo nghề mới, 
góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
lao động và thu nhập ở khu vực nông thôn. Có cơ chế 
ưu đãi đặc biệt (về vay vốn, hỗ trợ đầu tư, ưu đãi thuê 
đất) đối với đầu tư phát triển: Công nghiệp hỗ trợ ứng 
dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến nông, lâm 
sản, thực phẩm gắn với vùng nguyên liệu tập trung và 
xây dựng nông thôn mới; phát triển vùng nguyên liệu 

Lễ khởi công nhà máy Samsung Thái Nguyên
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tập trung. Khuyến khích phát triển loại hình công ty 
cổ phần để tạo cơ sở cho việc tham gia vào thị trường 
chứng khoán; khơi dậy tiềm năng tài chính trong nhân 
dân phục vụ cho phát triển sản xuất, khuyến khích các 
thành phần kinh tế tham gia sản xuất công nghiệp và 
đầu tư hạ tầng cơ sở.

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc tiến thương 
mại phục vụ phát triển công nghiệp; duy trì trang Web 
giao dịch điện tử của ngành Công Thương để giới thiệu 
sản phẩm, phát triển thị trường và thu hút đầu tư. Tăng 
cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong cả nước về 
kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo… đặc 
biệt là các tỉnh vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm 
Bắc Bộ; chú trọng phát triển thị trường nông thôn, 
miền núi. Xây dựng chính sách: Mở rộng thị trường 
tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, kích cầu, sản xuất hàng 
xuất khẩu... hỗ trợ cơ sở sản xuất tiếp cận thương mại 
điện tử, hình thành các tổ chức nghiên cứu thị trường, 
xúc tiến thương mại, đầu tư, chú trọng các thị trường 
quen thuộc như: ASEAN, EU, Nhật Bản, Hồng Kông, 
Đài Loan; các thị trường mới như: Nga, Đông Âu, Mỹ, 
Trung cận Đông, Châu Phi và Nam Mỹ; đặc biệt là 
thị trường các nước láng giềng như: Trung Quốc, Lào 
và Campuchia. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, 
thương mại để tiếp thị, tìm kiếm thị trường như: Tham 
gia các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế, trưng 
bày giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động quảng 
cáo, chào hàng, khuyến mãi, sử dụng thương mại điện 
tử… Đảm bảo sự kết nối và tận dụng hiệu quả giữa các 
cơ sở đào tạo, nghiên cứu trên địa bàn với quá trình 
hoạch định - tổ chức sản xuất - phát triển công nghiệp. 
Thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật và công nhân; rà soát lại lực lượng cán bộ 
khoa học kỹ thuật đã qua đào tạo cơ bản để có phương 
án điều chỉnh hợp lý; Bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếp 
cận khoa học - kỹ thuật mới cho cán bộ quản lý doanh 

nghiệp để đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và cạnh 
tranh. Gắn quy hoạch phát triển công nghiệp, kinh tế - 
xã hội của tỉnh với phát triển môi trường bền vững; kết 
hợp chặt chẽ giữa đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ 
với hệ thống xử lý chất thải, các giải pháp hữu ích về 
bảo vệ môi trường.

Đặc biệt là tiếp tục thực hiện Chương trình khuyến 
công quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nội 
dung: Nâng cao năng lực quản lý; đào tạo, truyền và 
phát triển nghề trong các cơ sở công nghiệp nông 
thôn; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, thương 
mại điện tử, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa 
học kỹ thuật; liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế; 
lập quy hoạch chi tiết, xây dựng kết cấu hạ tầng cụm 
công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề... 
bằng các nguồn vốn Trung ương và địa phương. Quản 
trị và duy trì trang web của ngành; nâng cấp bản tin 
kinh tế; tư vấn và giúp các doanh nghiệp xây dựng, 
duy trì trang web, phát triển thương hiệu, ứng dụng 
công nghệ mới, tìm kiếm thị trường; tổ chức các lớp 
tập huấn về phát triển thương mại điện tử, xúc tiến 
thương mại, tổ chức hội chợ...

Từ thực trạng của quá trình thực hiện các Nghị 
quyết của Đảng về phát triển KT-XH và phát triển 
công nghiệp nói riêng, Thái Nguyên đề xuất kiến nghị 
Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan 
tâm, hỗ trợ các nguồn lực cho Thái Nguyên trong 
việc đầu tư cơ sở hạ tầng (điện, giao thông…); thu 
hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, công 
trình của Trung ương đang triển khai trên địa bàn 
tỉnh. Có cơ chế đặc thù phù hợp với tình hình của địa 
phương và khu vực, giúp Thái Nguyên phát triển và 
tăng trưởng KT-XH theo hướng bền vững trong tiến 
trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế 

Khu Công nghiệp Núi Pháo
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Trách nhiệm của doanh nghiệp - doanh nhân 

Doanh nghiệp (DN), doanh nhân  có vị trí hết sức quan trọng đối với sự phát triển của 
đất nước, là rường cột của nền kinh tế nước nhà, là lực lượng chủ yếu sản xuất ra của 
cải vật chất cho xã hội. Doanh nhân Việt Nam đang thực sự trở thành lực lượng chủ lực, 
xung kích trong công cuộc xây dựng kinh tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bên cạnh vai trò, vị trí hết sức cao cả đó, DN - doanh 
nhân còn có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và cũng là tình cảm, trách nhiệm, đạo đức 
của DN - doanh nhân thời kỳ đổi mới và hội nhập.

TRÔNG NGƯỜI, NGẪM TA
Ngày nay quan niệm “Nhất nông, nhì sĩ” đã không 

còn phù hợp nữa, mà tầng lớp thương nhân mới chính 
là linh hồn của nền kinh tế quốc gia. Kinh doanh là một 
nghề, một lĩnh vực hoạt động của con người trong xã 
hội. Mỗi xã hội khác nhau sẽ có những quan niệm và 
nhìn nhận khác nhau về nghề kinh doanh.

Những doanh nhân như Siemens, Daimler được 
xem như là những nhân vật lịch sử vĩ đại của dân tộc 
Đức. Honda được người Nhật coi như anh hùng dân 
tộc, vì chính ông và công ty Honda của ông đã góp 
phần biến nước Nhật bị tàn phá nặng nề trong chiến 
tranh thế giới thứ II, nghèo tài nguyên thiên nhiên trở 
thành cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới. Với số 
vốn khởi nghiệp chỉ 5.000 USD khi còn là sinh viên, Bill 
Gates được thế giới ngưỡng mộ bởi ông không chỉ là 
người giàu nhất hành tinh, mà còn vì ông đã hiến nhiều 
tỷ USD cho việc phòng chống căn bệnh AIDS và các 
hoạt động từ thiện khác.

Ở nước ta trong thời kỳ phong kiến thì thương 
nhân không được coi trọng vì “Nhất sĩ nhì nông”. 
Đến thời Pháp thuộc, mặc dù bị chèn ép và cạnh tranh 
không cân sức nhưng dần dần đã xuất hiện tầng lớp 
doanh nhân thành đạt có đóng góp to lớn cho cách 
mạng như ông Bạch Thái Bưởi, người sáng lập ra hãng 
tàu vận tải đường sông; Ông Trịnh Văn Bô - chủ hãng 
buôn vải lụa. Ở miền Nam, mặc dù chiến tranh ác 
liệt, song tầng lớp doanh nhân vẫn không ngừng phát 
triển, một số DN lớn đã ra đời với danh hiệu “vua 
gạo”, “vua tole”, “vua thuốc tây”...

Từ Đại hội VI, Đảng ta đã tiến hành đường lối đổi 
mới. Kể từ đó, kinh tế tư nhân đã từng bước được hồi 
sinh và tầng lớp doanh nhân Việt Nam bắt đầu “đâm 
chồi nẩy lộc”. Đặc biệt, khi luật DN được ban hành thì 
nhiều năm trở lại đây, doanh nhân Việt Nam đã có 
sự phát triển nhanh chóng, không ít các DN tư nhân 
tầm cỡ Tập đoàn kinh tế mạnh đã được hình thành và 
góp phần phát triển kinh tế đất nước như: Vingroup, 
Bitexco, Hoa Sen, Hòa Phát, Vinamilk, FPT, Tân Hoàng 
Minh, Trung Nguyên, Hoàng Anh Gia Lai... 

Những nước Châu Á nghèo tài nguyên thiên nhiên 
như Nhật Bản, Singapore nhưng sở hữu tầng lớp doanh 
nhân xuất sắc, năng động vẫn có thể dẫn đầu thế giới 
về phát triển kinh tế. Còn tầng lớp doanh nhân Việt 
Nam sẽ có vị trí nào trong dòng chảy lịch sử tới đây 
của dân tộc, sẽ làm thế nào để góp phần đưa Việt Nam 
sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh hằng mong ước? Chắc hẳn, chỉ có người 
Việt, trong đó có tầng lớp doanh nhân Việt Nam mới 
giải mã được câu hỏi đó. 

VẪN CÒN NHỮNG TỒN TẠI
Trong nền kinh tế thị trường, các DN hoạt động 

tạo ra hàng hóa, dịch vụ, các giá trị sử dụng đem lại lợi 
nhuận cho họ. Chính vì vậy, khi lợi ích DN mâu thuẫn 
với lợi ích cộng đồng thì có thể vì lợi nhuận, DN dễ 
phát sinh tiêu cực, xâm hại lợi ích cộng đồng.

Trên thế giới đã có nhiều minh chứng cho vấn đề 
này. Ở Việt Nam, công cuộc đổi mới xây dựng nền 
kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự điều tiết 
của Nhà nước đã thu được những thành tựu rất quan 

ANH THƯ

VỚI ĐẤT NƯỚC VỚI CỘNG ĐỒNG
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trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thì mặt trái của nó 
cũng có điều kiện phát sinh, phát triển. Đó là do một 
bộ phận không nhỏ DN chỉ chú trọng đến lợi nhuận 
của chính họ, mà chưa quan tâm đến lợi ích cộng đồng. 
Ví như, báo chí đã đưa rất nhiều tin về các DN đã hủy 
hoại môi trường. Chẳng riêng gì công ty TNHH Gang 
thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, mà còn nhiều xí 
nghiệp, nhà máy cũng “vô tư” xả nước thải chưa qua 
xử lý ra biển hồ, sông ngòi; một số DN nhập rác thải 
làm ô nhiễm môi trường; không ít DN chế biến hải sản 
đông lạnh, hoặc chế biến thực phẩm cho thêm hóa 
chất gây tác hại đến sức khỏe con người... là những 
minh chứng sinh động cho động cơ chỉ vì lợi nhuận mà 
không chú trọng đến trách nhiệm với cộng đồng.

Trước thực trạng đó, cộng đồng đã gây áp lực lên 
DN. Biểu hiện rõ nét nhất là việc tẩy chay không dùng 
hàng hóa của DN vi phạm lợi ích cộng đồng, hoặc 
thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí để phanh 
phui sự việc. Cao hơn nữa, các cơ quan pháp luật vào 
cuộc để buộc các DN làm ăn tắc trách đó phải chịu 
những hình phạt đúng pháp luật. Trên thế giới, các 
tổ chức quốc tế đã cho ra đời nhiều tiêu chuẩn về 
trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cộng đồng như tiêu 
chuẩn ISO 14000 (vì môi trường); Tiêu chuẩn SA 8000 
(trách nhiệm xã hội - chủ yếu là với lao động trong 
DN); Tiêu chuẩn GMP (thực hành sản xuất tốt); HAC-
CP hệ thống phân tích mối nguy hiểm và điểm kiểm 
soát tới hạn trong các ngành chế biến thực phẩm)... 

Các tiêu chuẩn nói trên nằm trong các Bộ quy tắc ứng 
xử của DN. Các bộ quy tắc ứng xử (CoC) là tập hợp 
các quy định tạo dựng trách nhiệm hoặc ứng xử chuẩn 
mực cho một tổ chức hoặc cá nhân.

Trách nhiệm xã hội của DN được tiếp cận dưới 
nhiều góc độ khác nhau. Việc thực hiện trách nhiệm xã 
hội vì lợi ích cộng đồng ngày càng trở nên quan trọng, 
được sự quan tâm không chỉ đối với DN, với pháp 
luật mà còn có cả sự giám sát của người tiêu dùng. Hệ 
thống pháp luật trong sản xuất kinh doanh ngày càng 
được bổ sung và hoàn thiện. Sự ra đời của Luật Lao 
động, Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ người tiêu dùng... 
ngày càng tạo môi trường sản xuất kinh doanh thông 
thoáng, nhưng cũng chặt chẽ và nghiêm túc hơn. Thực 
tế đã chứng minh, những doanh nghiệp nào hoạt động 
tính nhiều đến lợi ích cộng đồng thì DN đó phát triển 
tốt và bền vững. Những DN nào “ăn xổi ở thì” sớm 
muộn cũng bị xã hội phanh phui và tẩy chay. Thời 
đại ngày nay đã khác xa với hàng chục năm về trước. 
Nghĩa là người dân sống và mua sắm hàng hóa phải có 
những tiêu chí của nó, họ phải biết mua của ai, chất 
lượng ra sao, hành vi DN thế nào. Vì vậy, DN cũng cần 
biết đến lợi ích và nhu cầu của người tiêu dùng.

Lợi ích DN và trách nhiệm đối với cộng đồng luôn 
phải được song hành với nhau. Không thể đặt quá cao 
lợi nhuận của DN mà xem nhẹ trách nhiệm với cộng 
đồng xã hội. Đó chính là phương châm đúng đắn nhất 
cho DN, doanh nhân Việt Nam thời hội nhập 
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và niềm kỳ vọng về 
thương hiệu ô tô ViệtVIỆT NAM 

TUẤN ANH

Nói đến Toyota, Honda… thì người ta sẽ nhớ ngay đó thương hiệu ô tô của Nhật Bản; Hyundai 
hay Kia là của Hàn Quốc; Ford của Mỹ và Mini Cooper của Anh Quốc… Những thương hiệu 
ô tô này đã trở thành biểu tượng và là niềm tự hào của các quốc gia đó. Với khát vọng xây 
dựng một thương hiệu ô tô Việt mang tầm vóc quốc tế, cao hơn nữa là góp phần thúc đẩy sự 
phát triển của một trong những ngành công nghiệp chế tạo mang tính dẫn dắt tại Việt Nam, 
Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST (Tập đoàn Vingroup) được triển khai đúng vào dịp quốc 
khánh 2/9 đã được dư luận kỳ vọng là sẽ viết tiếp giấc mơ ô tô Việt.

TỪ GIẤC MƠ DANG DỞ CỦA VINAXUKI…
Ở độ tuổi ngoài 70, ông Bùi Ngọc Huyên - Chủ tịch 

HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) 
vẫn đau đáu với giấc mơ xây dựng chiếc xe ô tô “Made 
in Việt Nam” mang thương hiệu Việt. Câu chuyện thất 
bại của ông Huyên khi phải gánh trên vai khoản nợ hàng 
nghìn tỷ đồng vì những chính sách chung chung, chưa 
có tính đột phá đến giờ vẫn còn dư âm. Ông Huyên chia 
sẻ: Là một doanh nghiệp hoàn toàn vốn trong nước, 
Vinaxuki đã đầu tư lớn cho sản xuất ô tô, từ gia công 
khuôn mẫu đến dập chi tiết thân xe, thiết bị cắt plasma, 

hàn, sơn hiện đại… Công ty đã sản xuất được khung xe 
các loại với tỷ lệ nội địa hóa đạt 50%, nhưng vì cạn vốn 
và không được ngân hàng cho vay để tiếp tục đầu tư nên 
dự án xe hơi của Vinaxuki đành phải đắp chiếu nhiều 
năm. Những chiếc xe mẫu là niềm tự hào một thời giờ 
bị bụi phủ đầy, nhà máy thì phải đóng cửa. 

Một nguyên nhân nữa dẫn tới thất bại của Vinaxuki 
là do thiếu sự thống nhất giữa các Bộ, ngành về chính 
sách phát triển ô tô trong nước. Bộ Công Thương muốn 
phát triển ngành công nghiệp ô tô nội địa nhưng Bộ Tài 
chính lại đòi hỏi phải đánh thuế và phí cao. Tuy nhiên, 

Giấc mơ nội địa hóa ô tô mang thương hiệu Vinaxuki đã không thành hiện thực
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câu chuyện về thuế, phí cao sẽ bắt đầu chấm dứt từ 
năm 2018 khi thuế ô tô nhập khẩu từ các nước ASEAN 
về 0%. Lúc đó, các tập đoàn ô tô sẽ không còn coi Việt 
Nam là địa điểm hấp dẫn để tiếp tục đầu tư. Do vậy, 
mới đây Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã thống 
nhất đề xuất thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt 
đối với xe sản xuất trong nước tính theo tỷ lệ nội địa 
hóa. Việc VINFAST đầu tư dự án sản xuất ô tô đúng 
vào thời điểm các chính sách cho ngành công nghiệp 
ô tô đang có sự chuyển biến về nhận thức sẽ là cơ hội 
lớn để thực hiện giấc mơ ô tô mang thương hiệu Việt.

… ĐẾN HY VỌNG MỚI CỦA DỰ ÁN TỔ 
HỢP VINFAST

Sau 06 lĩnh vực: Bất động sản (Vinhome), du lịch 
nghỉ dưỡng (Vinpearl), giáo dục (Vinschool), y tế (Vin-
mex), nông nghiệp (VinEco), bán lẻ (Vinmart), Tập 
đoàn Vingroup chính thức bước chân vào lĩnh vực 
thứ 7 - công nghiệp nặng với thương hiệu ô tô Việt 
VINFAST. Nói về lý do tại sao Tập đoàn Vingroup 
chọn đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô tại thời điểm 
này, bà Dương Mai Hoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Vingroup cho biết: “Xét về khía cạnh thị trường thì 
Việt Nam có tỷ lệ sở hữu ô tô còn rất thấp, chỉ đạt 23 
xe/1.000 dân, trong khi tỷ lệ tương đương tại Thái Lan 
là 204/1.000 dân và tối thiểu là 400/1.000 dân tại các 
nước phát triển. Bên cạnh đó, thu nhập của người dân 
trong nước đã không ngừng được cải thiện trong những 
năm qua. Do vậy, thị trường ô tô của Việt Nam trong 
thời gian tới là rất tiềm năng”. 

VINFAST đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô 
hàng đầu Đông Nam Á với công suất thiết kế lên đến 
500.000 xe/năm vào năm 2025 và sản phẩm chủ lực là 
ô tô động cơ đốt trong, ô tô sử dụng động cơ điện và 
xe máy thân thiện với môi trường. Trong giai đoạn 1, 
nhà máy sẽ xuất xưởng một mẫu sedan 5 chỗ; một mẫu 
SUV 7 chỗ và xe máy điện theo tiêu chuẩn chất lượng 
châu Âu. Sản phẩm đầu tiên của VINFAST sẽ cho ra 
mắt trong vòng 12 tháng tới là xe máy điện và sau 24 
tháng là ô tô với tổng mức đầu tư cho các giai đoạn của 
dự án là 3,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, VINFAST sẽ hợp tác 
với các nhà sản xuất trong nước để phát triển nền công 
nghiệp phụ trợ, sản xuất và phát triển linh kiện, từng 
bước đạt tỷ lệ nội địa hóa 60%, làm chủ công nghệ và 
hướng tới xuất khẩu.

Khác với những doanh nghiệp sản xuất ô tô tại thị 
trường Việt Nam trước đó, VINFAST có dây chuyền 
khép kín trong chuỗi làm việc, từ việc làm vỏ, động cơ, 
dập ép đến sơn xe, lắp ráp. Đặc biệt, Vingroup đã ký 
hợp đồng hợp tác và tư vấn với các đối tác hàng đầu 
thế giới chuyên về dây chuyền sản xuất, hệ thống động 

cơ xăng như Boston Consulting Group, Magna Steyr, 
AVL (nổi tiếng về động cơ ô tô của Áo), Dur (nổi tiếng 
về đầu máy và công trình nhà máy của Đức) và các 
studio thiết kế xe hơi hàng đầu thế giới như Pininfarina, 
Zagato, Toirno Design và ItalDesign của Italia. Cùng 
với đó, VINFAST đã tuyển dụng được các chuyên gia 
công nghệ và sản xuất ô tô nổi tiếng như BMW, Bosch 
(Đức), General Motors (Mỹ),… về làm việc. Đồng thời, 
Vingroup đã ký kết thỏa thuận với tập đoàn tài chính 
Credit Suisse, theo đó, Credit Suisse sẵn sàng thu xếp 
cho Dự án VINFAST một khoản vay tín dụng ban đầu 
là 800 triệu USD và có thể tăng lên theo nhu cầu phát 
triển của dự án.

CÒN NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM
Theo nhiều chuyên gia nhận định, một trong những 

yếu tố quyết định đến sự thành công của ô tô thương 
hiệu Việt nằm ở chỗ ngành công nghiệp phụ trợ trong 
nước có phát triển hay không, hay nói theo cách khác 
là sự lớn mạnh của các doanh nghiệp sản xuất linh kiện 
nội địa. Một thực tế cho thấy, ngành công nghiệp ô tô 
Việt Nam sau hơn 20 năm phát triển mới chỉ dừng lại ở 
khâu gia công, lắp ráp cuối cùng và mang tính tận dụng 
nguồn lao động sẵn có. Hậu quả là công nghiệp phụ trợ 
ô tô đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đạt tỷ lệ nội địa hóa 
từ 60 - 80% nhưng thực tế tỉ lệ này là chưa đến 15%. 

Theo ông Phan Đăng Tuất - Phó Chủ tịch Thường 
trực Hiệp Hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt 
Nam: “Để có thể thành công trong lĩnh vực phát triển 
ngành công nghiệp ô tô, thời gian tới VINFAST còn rất 
việc phải làm, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm cần 
phải làm ngay đó là cần phải chuẩn bị cho một chương 
trình về Marketing quảng bá thị trường để người tiêu 
dùng có thể thấy, hiểu và đặt niềm tin về thương hiệu 
ô tô do VINFAST gây dựng. Thứ hai, VINFAST cần 
phải phát triển ngay hệ thống, mạng lưới phân phối 
và bảo trì xe trên phạm vi toàn quốc. Thứ ba, để đạt 
được mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ nội địa hóa 60% thì 
VINFAST phải nghĩ ngay tới mạng lưới các nhà công 
nghiệp hỗ trợ cung ứng linh kiện ngay từ bây giờ”... 

Có thể khẳng định, bằng việc thực hiện dự án VIN-
FAST, Vingroup đang viết tiếp giấc mơ về một dòng xe 
thương hiệu Việt có chất lượng cao, giá rẻ đến gần hơn 
với người tiêu dùng Việt Nam. Công nghiệp ô tô Việt 
Nam có quyền hy vọng sẽ sánh vai với các nước trong 
khu vực với một thương hiệu ô tô của riêng mình 

Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST được xây dựng trên diện tích 
335 ha tại Hải Phòng, bao gồm 5 phân xưởng: Sản xuất động cơ; 
ép; thân xe; sơn; lắp ráp. Thông tin từ Vingroup cho biết, VINFAST 
là tên được viết tắt của các từ Việt Nam - Phong cách - An toàn - 
Sáng tạo - Tiên phong.
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PV: Chúng tôi được biết, những tháng đầu năm 2017, 
Ngành Dệt May Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt 
là xuất khẩu. Ông có thể cho biết những khó khăn tác 
động lớn đến hoạt động của Ngành thời gian qua?

ÔNG VŨ ĐỨC GIANG: 8 tháng đầu năm, Ngành 
DMVN xuất khẩu 20 tỷ USD, đó là nỗ lực của toàn 
Ngành. Theo tôi có 3 yếu tố rõ nét nhất:

Một là, các nước nhập khẩu lớn của Việt Nam như 
Mỹ, EU, Nhật Bản sức mua giảm. Hai là, do tác động 
của Hiệp định Thương mại TPP không có khả năng 
phôi phục. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - 
EU chưa thông qua được các nước thành viên EU. Thứ 
3 là, hiện nay Ngành May chỉ ký được các đơn hàng 
nhỏ, thời gian giao hàng ngắn, mẫu mã phức tạp, khả 
năng cạnh tranh quyết liệt, trong khi đó giá cả lại không 
tăng, vì vậy lợi nhuận thu về thấp.

PV: Mặc dù gặp những khó khăn như ông vừa nêu 
nhưng 8 tháng đầu năm 2017, Ngành DMVN vẫn đạt 
được tốc độ tăng trưởng khoảng 10% so với năm ngoái. 
Vậy yếu tố nào giúp Ngành đạt được những kết quả 
trên thưa ông?

ÔNG VŨ ĐỨC GIANG: Theo tôi, có mấy yếu tố: 
Một là, sự nỗ lực của các cộng doanh nghiệp (DN) đã 
tạo ra bước đột phá trong việc phát triển một số thị 
trường mới nên khi thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản sức 
mua giảm, thì thị trường Hàn Quốc và một số thị trường 
trong khu vực, Trung Đông, châu Á, Nga, Belarus lại có 
tăng trưởng so với cùng kỳ. Hai là, các DN đã tìm ra giải 

pháp quản trị công nghệ, đặc biệt là mô hình quản lý 
công nghệ sợi, may, đã tạo ra năng suất lao động toàn 
Ngành cao hơn cùng kỳ. Mặt khác, cũng có tác động 
của công nghệ 4.0 đang thâm nhập vào nền công nghiệp 
nói chung và công nghiệp DM nói riêng. Chính yếu tố 
này đã làm tăng một phần năng suất lao động, dù tăng 
chưa cao nhưng kỳ vọng có tác động đến tăng trưởng. 
Ba là, các DN đã tìm ra được đối sách trong chiến lược 
phát triển xuất khẩu, đi đôi với tiêu thụ trong nước. 
Yếu tố này tác động rất lớn đến tăng trưởng chung toàn 
Ngành và phục vụ cho thị trường trong nước.

PV: Vậy theo ông trong thời gian qua ngành DM 
còn phải chịu những áp lực và thách thức gì khiến tăng 
trưởng của ngành vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

ÔNG VŨ ĐỨC GIANG: Tôi cho rằng 8 tháng đầu 
năm mà chủ yếu là 6 tháng đầu năm 2017 có nhiều áp 
lực và khó khăn. Áp lực lớn nhất là liên quan đến vấn 
đề lương (tiền lương tối thiểu vùng) tăng từ năm 2016, 
cộng với phí công đoàn nên chi phí vào giá thành sản 
phẩm tăng 34%, làm cho giá bán sản phẩm luôn cao 
hơn giá của các nước trong khu vực.

Áp lực thứ 2 là, chính sách tăng lương của năm 2017 
(tăng trên7%), cộng với các chi phí vận tải tăng, dẫn đến 
giá thành sản phẩm cao, làm cho sản phẩm của Ngành 
kém cạnh tranh. Hiện nay, chi phí cho vận tải đường 
bộ ở Việt Nam cao nhất trong khu vực (một container 
40feet trở từ Hà Nội đi Hải Phòng, cao gấp 2 lần từ Hải 
Phòng đi Osaka Nhật Bản). Đó là chưa kể các chi phí 
khác ăn theo đều tác động đến đầu vào của DN.

Ngành Dệt May Việt Nam (DMVN) là ngành thu hút 
nhiều lao động cho xã hội và cũng đang chịu áp lực cạnh 
tranh vô cùng khắc nghiệt với các doanh nghiệp trong nước 
và nước ngoài. Tuy vậy, bằng sự cố gắng rất lớn của lãnh 
đạo và CBCNV trong Ngành, trong 8 tháng đầu năm 
2017, Ngành DMVN đã có mức tăng trưởng rất đáng 
khích lệ. Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã 
có cuộc trao đổi với ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội 
Dệt May Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Ông VŨ ĐỨC GIANG 
Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam

ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của 
Ngành Dệt May Việt Nam

NHỮNG RÀO CẢN 
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PV: Chúng tôi được biết, trong những tháng đầu 
năm 2017 mà đặc biệt là 6 tháng đầu năm, biến động 
lao động ở Ngành DMVN khá lớn đã gây ra không ít 
khó khăn cho các chủ doanh nghiệp. Theo ông vì sao?

ÔNG VŨ ĐỨC GIANG: Hiện nay, Luật Lao động, 
Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm Y tế, đặc biệt 
là Luật Bảo hiểm xã hội mới về việc nghỉ hưu đang tác 
động đến tâm lý người lao động, họ không yên tâm 
làm việc và người lao động đã lợi dụng Luật Bảo hiểm 
mới để xin nghỉ việc hàng loạt, nhận tiền một cục. Sau 
đó, họ lại xin việc chỗ khác. Đó là nguyên nhân lớn 
nhất dẫn đến biến động lao động trong Nganh DMVN 
thời gian qua. Nguyên nhân thứ 2 là, liên quan đến bảo 
hiểm thất nghiệp, nó cũng tác động cho người lao động 
có sức ỷ lại. Người lao động đang làm việc bình thường, 
bỗng nhiên làm đơn xin nghỉ để được hưởng 70% lương 
thất nghiệp. Sau đó tiếp tục tìm việc khác để làm. 

Tôi cho rằng, một số Luật mới không tạo ra tính 
ổn định cho DN mà tạo ra khe hở để người lao động 
lợi dụng nghỉ việc, hưởng 70% tổng thu nhập. Đó là 
nguy cơ đang trở thành phong trào, người lao động lợi 
dụng sơ hở của Luật gây khó khăn cho DN. Đất nước 
đang hội nhập, DN rất cần sự ổn định, nếu các Luật 
đưa ra không nghiên cứu kỹ thì vô tình đã tạo khe hở 
cho người lao động lợi dụng và gây thiệt hại cho DN. 
Nguyên nhân thứ 3 là, kinh phí Công đoàn, Bảo hiểm 
xã hội, Bảo hiểm Y tế quá cao. Đặc biệt là Bảo hiểm 
xã hội, Bảo hiểm Y tế cao gấp 2 lần so với các nước 
trong khu vực (Bảo hiểm xã hội 32% + 2% Công đoàn 
= 34%). Đây đang là gánh nặng đè lên vai các DN. Bản 
thân người lao động cũng phải đóng 10,05%. Việc tăng 
lương tối thiếu năm 2018 đưa ra 6,5%, thực chất không 

mang lại lợi ích gì cho người lao động. Bởi vì tổng kinh 
phí tiền lương, giá thành của DN không thay đổi nhưng 
chi phí và lương tối thiểu tăng thì DN phải có đối sách 
cho việc trả lương. Có những DN đã trả lương cho 
người lao động từ 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu đồng/ tháng, 
không thể trả cao hơn nữa. Chi phí liên tục tăng, năng 
suất lao động tăng không kịp với chi phí tăng thì DN 
lấy đâu ra. Năm 2019, Bộ Tài chính còn đề xuất tăng 
thuế giá trị gia tăng (VAT) 12%. Đây là vấn đề rất khó 
cho sự phát triển bền vững của các DN.

PV: Ngoài những vấn đề ông vừa nêu, còn có rào 
cản nào nữa kìm hãm sự phát triển của ngành DMVN 
thưa ông?

ÔNG VŨ ĐỨC GIANG: Những thách thức năm 
2017 đang diễn ra và sẽ kéo dài đến năm 2018 và 2019. 
Các Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) không được triển khai; Hiệp định Tự do giữa 
Việt Nam với EU (FPA - EU) chưa được thông qua 
các nước thành viên EU; Lương tối thiểu vùng năm 
2018 tiếp tục tăng; Giá thành sản phẩm ngành DM 
hàng năm không tăng; Đơn hàng càng ngày càng nhỏ, 
thời gian giao hàng ngắn, kết cấu sản phẩm phức tạp; 
Các DN phải đương đầu với công nghệ 4.0, muốn vậy 
phải lấy một phần từ tích lũy để đầu tư và vay ngân 
hàng. Hiện nay, các DN DM khó tiếp cận nguồn vốn 
vay lãi suất tốt và bị kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu 
tư... Đó là những rào cản đang ảnh hưởng đến sự phát 
triển bền vững của ngành DMVN.

PV: Xin cảm ơn ông và chúng tôi thực sự chia sẻ 
những khó khăn với Ngành.

 HOÀNG LAN (thực hiện)

Dây chuyền may trong hệ thống của May 10.



Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo 
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TRONG XUẤT KHẨU HÀNG HÓATRONG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA
Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập quốc tế, trong đó việc đẩy mạnh xuất khẩu đóng 
vai trò quan trọng, có tác động tích cực tới nền kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, gần 
đây, thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã nhận được 
phản ánh và vừa phải phát đi các cảnh báo đối với một số doanh nghiệp Việt Nam về tình 
trạng lừa đảo khi xuất khẩu sang các thị trường này.

PV

Ảnh minh họa

UAE là quốc gia với rất nhiều doanh nghiệp 
các nước hoạt động kinh doanh, các doanh 
nghiệp kinh doanh rau quả trái cây tại UAE 
chủ yếu là Pakistan và Ấn Độ. Thời gian 

qua Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã 
tiếp nhận, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp doanh 
nghiệp Việt Nam nhận được email chào mua hàng 
nông sản, trái cây; ký kết hợp đồng xuất khẩu mặt hàng 
này từ một số doanh nghiệp tại UAE và bị lừa đảo, 
gian lận. Dù đã cảnh báo trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, song nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn 
tiếp tục giao dịch. 

Ví dụ điển hình như Công ty Mohammad Mehdi 
General Trading giao dịch với doanh nghiệp xuất khẩu 
của Việt Nam và thuyết phục ký hợp đồng xuất khẩu 

chanh, chuối... với phương thức thanh toán 50% sau khi 
nhận bản scan chứng từ gửi hàng và thanh toán phần 
còn lại sau khi nhận được hàng đúng chất lượng. Tuy 
nhiên, một số doanh nghiệp UAE đã dùng tiểu xảo để 
gian lận, thậm chí gửi cả chứng từ thanh toán giả khoản 
50% ban đầu để doanh nghiệp Việt Nam gửi hàng đi và 
hứa khi hàng đến cảng sẽ chuyển nốt tiền. Thế nhưng, 
sau đó, các doanh nghiệp lừa đảo tìm mọi cách trì hoãn 
việc thanh toán. Khi nhận hàng, công ty của UAE còn 
dùng thủ thuật tráo hàng chất lượng kém, khiếu nại 
doanh nghiệp Việt Nam mà không có bất cứ giấy tờ 
giám định chất lượng hàng hóa nào.

Theo khuyến cáo của đại diện Thương vụ Đại sứ 
quán Việt Nam tại UAE, UAE là một thị trường tương 
đối mở và dễ tính. Thị trường này trung chuyển đến 
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40% lượng hàng hóa nhập khẩu, dẫn đến 
sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả hàng hóa 
và biên lợi nhuận thường ở mức thấp. Vì 
thế, khi doanh nghiệp Việt Nam thấy các 
đơn hàng có mức giá cao hơn thị trường 
từ những doanh nghiệp mới, thì cần hết 
sức cảnh giác.

Phương thức thanh toán đối với hàng 
rau quả, trái cây tại UAE thường là đặt cọc 
một phần tiền, sau đó khi nhận được bản 
scan chứng từ gửi hàng đối tác sẽ trả tiếp, 
phần còn lại sau khi nhận hàng khoảng 
15-30 ngày tùy trường hợp. Nhiều doanh 
nghiệp lấy cớ là đặc thù của rau quả, trái 
cây là hàng nhanh hỏng, buôn bán trong 
khu vực thường cho nhau nợ nên đã ép các 
doanh nghiệp Việt Nam thực hiện theo 
phương thức trên. Do đó, khi đàm phán, 
ký kết hợp đồng, doanh nghiệp cần lưu 
ý hạn chế việc cho trả chậm hoặc nợ. Vì 
vậy, doanh nghiệp cần phải sàng lọc và xác 
minh rõ các đối tác, đặc biệt là đối tác mới 
giao dịch, tìm kiếm qua internet. Với các 
đơn hàng ký kết lần đầu với đối tác mới, 
cần liên hệ với Thương vụ Đại sứ quán Việt 
Nam tại UAE để được hỗ trợ, xác minh về 
pháp nhân, uy tín…

Trước thực trạng trên, trong thời gian 
tới,  Thương vụ Việt Nam tại UAE sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, 
phát triển thị trường, đưa các loại nông sản, 
thực phẩm, trái cây Việt… vào thị trường 
UAE nhiều hơn nữa. Ngoài ra, trong quá 
trình giao dịch, nếu phát hiện các doanh 
nghiệp UAE có dấu hiệu gian lận, chây ỳ 
thanh toán, Thương vụ sẽ tiếp tục cảnh báo 
tới doanh nghiệp Việt Nam, nếu có phát 
sinh tranh chấp, Thương vụ sẽ hỗ trợ xử lý 
đối với doanh nghiệp cả hai phía 

Danh sách 13 công ty nhập khẩu được 
cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo tại UAE gồm: 
Green Belt Food Stuff; Diamond Empire 
General Trading; Vintage International F.Z.C; 
Mohammad Mehdi General Trading; Onion 
Food Stuff Trading; Khushi Trading; Olwen 
International FZC; Red Fort Trading; Season 
Food Stuff Trading; Lassani Food Stuff Trad-
ing; Mahak Gulf Trading; Takbeer Trading; 
Floral Fruit.

Tuy nhiên, mỗi khi Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán 
Nhà nước tổ chức thanh tra hoặc kiểm toán các tập 
đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước nào thì cũng đều 
bộc lộ nhiều lỗ hổng trong quản lý…. Chính vì lẽ đó mà 

qua công tác thanh, kiểm tra cho thấy dư nợ ngân hàng của các 
doanh nghiệp nhà nước khoảng 415.000 tỷ đồng, tương đương 
khoảng 18% tổng dư nợ tín dụng. Trong đó, riêng 12 tập đoàn kinh 
tế vay nợ khoảng 218.700 tỷ đồng,... Đặc biệt, 30 trong tổng số 85 
tập đoàn, tổng công ty có tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 
cao hơn 3 lần, đặc biệt có 10 tập đoàn, tổng công ty có tỷ lệ trên 
10 lần. Mức lỗ bình quân của các tổng công ty, doanh nghiệp nhà 
nước cao gấp 12 lần các doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

Đặc biệt, kết thúc 3 tháng đầu năm 2017, có hơn 160.000 tỷ 
đồng nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng trong hệ thống, 
con số này tương đương 2,56% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh 
tế. Riêng 12 nhà băng công bố báo cáo tài chính quý I đã nắm 
giữ tới 61.238 tỷ đồng nợ xấu nội bảng. Những ngân hàng sở hữu 
khối lượng nợ xấu lớn như BIDV 16.251 tỷ đồng, Sacombank 
10.083 tỷ đồng, VietinBank 7.917 tỷ đồng...

 Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Nhà nước có chủ trương 
xóa bao cấp, xóa chủ quản đối với doanh nghiệp nhà nước từ 
lâu rồi, nhưng vẫn không làm được, thậm chí mức độ ngày càng 
tăng? Vì vậy, người ta đã nhớ lại ý kiến của một vị quan chức nói 
hơn 10 năm trước là muốn cải cách hành chính có hiệu quả thì 
cần phải “cải cách từ con người” trước./. 

NỢ NGÂN HÀNG 
VÀ NỢ XẤU

NỢ NGÂN HÀNG 
VÀ NỢ XẤU

Có ý kiến cho rằng, ở Việt Nam, sướng nhất là làm chủ 
doanh nghiệp nhà nước, vì được tạo điều kiện đủ thứ, từ 
vốn (vay ngân hàng cũng dễ hơn), đến trụ sở, đất đai, công 
việc cũng được ưu tiên, ưu đãi... 

NGUYỄN HOÀNG



Nhà hàng Thủy Tạ có từ thời Pháp thuộc. Sau 
khi Chính quyền tiếp quản Thủ Đô, Nhà 
hàng được chuyển đổi thành Cửa hàng ăn 
uống dịch vụ Thủy Tạ. Với sự phát triển 

nhanh chóng, Công ty Thủy Tạ đã được thành lập từ 
năm 1958. Công ty được vinh dự giao trọng trách phục 
vụ các Hội nghị cho Đảng và Nhà nước ta (từ Đại hội 
Đảng lần thứ I đến Đại hội Đảng lần thứ VII). Bởi vậy, 
Thủy Tạ luôn tự hào là một trong những đơn vị được 
nhiều đồng chí lãnh đạo Nhà nước tới thăm như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tổng bí 
thư Đỗ Mười,… Cùng với sự phát triển của Công ty, Kem 
Thủy Tạ đã trở thành một trong những ngành hàng kinh 
doanh chủ lực của Công ty, bên cạnh những lĩnh vực 
khác như nhà hàng, bánh Trung Thu, nước uống tinh 
khiết và cung cấp các dịch vụ thương mại khác.

Từ 1958 đến nay, Kem Thủy Tạ tự hào là một trong 
những thương hiệu kem ngon nổi tiếng của Việt Nam, 
nhất là ở Hà Nội và khu vực phía Bắc. Thời gian đầu, 
do điều kiện mức sống kinh tế của người dân còn thấp, 

Kem Thủy Tạ được tập trung phục vụ ở phân khúc 
bình dân với sản phẩm kem nước đá và một số sản 
phẩm kem que hương vị truyền thống, công nghệ thô 
sơ. Đến cuối những năm 90, để mở rộng thị trường, bắt 
kịp xu thế thương mại thời đại, Công ty Thủy Tạ đã lên 
kế hoạch và bắt đầu sản xuất kem công nghiệp bằng 
dây chuyền công nghệ hiện đại của châu Âu. Đây cũng 
chính là bước ngoặt, đưa “tên tuổi Kem Thủy Tạ” lan 
tỏa, bay xa, trở thành thương hiệu nắm bắt thị phần 
chính ở Hà Nội và khu vực phía Bắc cho đến nay.

Ông Nguyễn Thái Sơn - Trưởng phòng Thị trường 
Công ty CP Thủy Tạ cho biết: “Hiện nay, Kem Thủy 
Tạ có 52 loại sản phẩm, được chia làm 3 dòng: Kem 
que, kem hộp và kem ly. Không chỉ với chất lượng và 
thương hiệu đã được khẳng định, Kem Thủy Tạ còn 
được người tiêu dùng ghi nhận bởi mẫu mã, bao bì bắt 
mắt, đa dạng. Trong những năm gần đây, sản lượng 
kem Thủy Tạ luôn tăng trưởng từ 10 - 15%/năm, với 
nhiều phân khúc, từ bình dân đến cao cấp, giá cả cạnh 
tranh. Nhờ vậy, các sản phẩm kem Thủy Tạ đã “phủ 

Kem Thủy Tạ: 

TỰ HÀO HƯƠNG VỊ KEM NGON, 
THANH MÁT CỦA VIỆT NAM

TỰ HÀO HƯƠNG VỊ KEM NGON, 
THANH MÁT CỦA VIỆT NAM

Những ngày mùa Thu không còn nắng gắt, dạo quanh Bờ Hồ (Hồ Hoàn Kiếm), dừng chân tại 
Nhà hàng Thủy Tạ ngắm cảnh, gọi ly kem cốm hay que kem chanh bạc hà, nhâm nhi thư giãn 
cùng ly nước giải khát, bạn sẽ cảm thấy Hà Nội thật trong lành, thanh bình và lãng mạn biết bao. 
Cũng chính tại nơi đây, sau năm 1945, một thương hiệu kem ngon nổi tiếng đất Thủ đô – Kem 
Thủy Tạ đã ra đời, gắn với Nhà hàng Thủy Tạ - tiền thân của Công ty CP Thủy Tạ hôm nay.

HƯNG HÀ

Một số sản phẩm kem que Thủy Tạ hấp dẫn
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sóng” hết các quận, huyện Hà Nội, các tỉnh thành miền 
Bắc, các siêu thị lớn trên toàn quốc và là một trong 3 
thương hiệu kem hàng đầu cả nước…”.

Để có sản phẩm kem ngon, được đông đảo người 
tiêu dùng và du khách thập phương mến mộ, tin dùng, 
cũng là nhờ kem Thủy Tạ có hương vị đặc trưng, thanh 
mát, chất lượng cao.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Công ty 
CP Thủy Tạ nhấn mạnh: “Tất cả các sản phẩm kem 
Thủy Tạ đều được sản xuất trên dây chuyền công 
nghệ hiện đại, tiên tiến, nhập khẩu từ châu Âu của 
hãng Tetrapak Hoyer nên chất lượng kem được kiểm 
soát nghiêm ngặt, tuân thủ theo hệ thống quản lý tiêu 
chuẩn chất lượng ISO 22000, có chất lượng ổn định 
và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, 
các nguyên liệu chính để sản xuất kem cũng đều là 
những nguyên liệu tốt nhất như: Sữa được nhập khẩu 
từ NewZeland; hoa quả, khoai môn, đậu xanh, cốm,… 

là những đặc sản được thu mua từ các vùng miền nổi 
tiếng cả nước; màu sắc của kem cũng hoàn toàn được 
sử dụng từ các nguyên liệu màu tự nhiên, chiết xuất 
từ cây củ như nghệ, dong riềng,… Nhờ đó, các sản 
phẩm không những thơm ngon, bổ dưỡng, đảm bảo 
sức khỏe cho người tiêu dùng mà còn thân thiện với 
môi trường…”.

Thưởng thức kem Thủy Tạ, nhân dịp đi chơi Hồ 
Gươm, Hà Nội, bạn trẻ Hoàng Thùy Trang ở Vĩnh 
Phúc vui vẻ cho biết: “Lần nào đi chơi thăm Thủ đô, 
em cũng phải ăn kem Thủy Tạ mới thấy đã. Kem ở đây 
giá cả phải chăng, lại nhiều vị nữa. Cũng vì vậy, dù có 
phải xếp hàng mua được kem, em cũng chờ. Dịp Quốc 
khánh mùng 2/9 vừa qua, em đi dạo quanh Bờ Hồ, đến 
lúc thấm mệt thì cũng là lúc em tới quầy kem Thủy Tạ. 
Em và một người bạn đã vào mua ngay kem chanh bạc 
hà. Ban đầu, sợ bạc hà sẽ cay, nhưng khi thưởng thức, 
vị bạc hà chỉ hơi the the. Hơn nữa, cùng với vị thơm 

tự nhiên của chanh quyện lẫn khiến chúng 
em cảm nhận nó có hương vị rất riêng và 
thanh mát. Chính hương vị chanh bạc hà 
cùng với nhiều hương vị khác như cốm, sữa 
dừa, khoai môn của Kem Thủy Tạ,… đã làm 
chúng em luôn nhớ đến Thủ đô mỗi khi nói 
chuyện về ẩm thực Hà Thành. Quả thật, 
Kem Thủy Tạ là một đặc sản đáng nhớ của 
mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến”.

Có thể nói, là một sản phẩm chủ đạo, 
các sản phẩm kem đã đem lại nguồn doanh 
thu chiếm tới phân nửa trong tổng doanh 
thu của Công ty CP Thủy Tạ. Đây không 
những là một sản phẩm “quà ngon” của 
người Tràng An, tôn vinh niềm tự hào 
thương hiệu Việt, mà còn là một mặt hàng 
có nhiều tiềm năng, thế mạnh được Thủy Tạ 
duy trì và phát triển trong thời gian tới. 

Kem Thủy Tạ được sử dụng hoàn toàn từ các nguyên liệu màu tự nhiên

Dây chuyền sản xuất kem của Công ty CP Thủy Tạ
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Sao Thái Dương:  

Khi nhắc đến dược mỹ phẩm và thực phẩm chức năng của Việt Nam, người tiêu dùng thường 
nghĩ tới thương hiệu Sao Thái Dương. Với 17 năm xây dựng và phát triển, cho ra mắt thị trường 
tới hơn 70 sản phẩm, Công ty CP Sao Thái Dương đã không ngừng nỗ lực để mang thương hiệu 
tới gần người tiêu dùng Việt và thị trường quốc tế.

Công ty CP Sao Thái Dương được thành lập từ 
tháng 2/2002,  dưới sự dẫn dắt của Tổng giám 
đốc - Dược sĩ Nguyễn Hữu Thắng và Phó Tổng 
giám đốc - Dược sĩ Nguyễn Thị Hương Liên. 

Với lực lượng lao động chuyên nghiệp, vững mạnh, Công 
ty luôn hoạt động với phương châm “Không ngừng 
mang hạnh phúc đến cho mọi gia đình Việt”. Ngoài 
những dòng sản phẩm truyền thống đã trở thành thương 
hiệu, gắn liền với Công ty như: Kem nghệ Thái Dương; 
Dầu gội Thái Dương; Dầu gừng Thái Dương, hoặc những 
thương hiệu được giới chuyên gia và người tiêu dùng  
đánh giá cao như: Tuần hoàn não Thái Dương; Viên 
vai gáy Thái Dương, hàng năm, Công ty còn cho ra đời 
những sản phẩm mới tốt nhất như: Dầu gội trị rụng tóc 
Thái Dương; Dạ Minh Châu; Rocket 1h; chế phẩm vệ 
sinh; collagen Tây Thi; bộ mỹ phẩm Tây Thi… Đặc biệt, 
các sản phẩm được chiết xuất 100% từ thiên nhiên như 
chanh, bồ kết, cỏ mần trầu, hương nhu…

Để có được những sản phẩm chất lượng vượt trội, 
Sao Thái Dương đã đầu tư các trang thiết bị sản xuất 
và công nghệ hiện đại và không ngừng nghiên cứu phát 
triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu 
mã để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 
Với khát vọng vươn mình ra thị trường quốc tế, Doanh 
nghiệp đã đi tiên phong, mạnh dạn đầu tư hệ thống 
nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP (Tiêu chuẩn thực hành 
tốt sản xuất thuốc của Tổ chức Y tế thế giới) về dược 
phẩm, mỹ phẩm, tiêu chuẩn ISO 14000, chứng nhận 
HALAL, chứng nhận FDA xuất khẩu sang thị trường 
Mỹ. Với năng suất, sản lượng ngày một tăng cao, các 
sản phẩm Sao Thái Dương không những được phân 
phối khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc mà còn được 
xuất khẩu đi nhiều nơi trên giới như: Pháp, Đức, Aus-
tralia, Mỹ… Năm 2015, Sao Thái Dương đã xuất khẩu 
thành công  sản phẩm Rocket 1h và Dầu gội dược liệu 
Thái Dương vào các thị trường khó tính như: Nga, 
Dubai, Cộng đồng các tiểu vương quốc Ả Rập...

Bà Jocelyn Tran - Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Walmart (Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới) khu vực 

Đông Nam Á từng có một số hoạt động tìm kiếm các 
đối tác là các nhà sản xuất, cung cấp các sản phẩm mỹ 
phẩm, dược phẩm thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam 
cho biết, bằng kinh nghiệm phát triển chiến lược của 
Tập đoàn, chúng tôi nhận định Sao Thái Dương có thể 
trở thành đối tác rất tiềm năng để cung cấp các sản 
phẩm chất lượng và bán trong chuỗi siêu thị khổng lồ 
của Walmart tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới.

Tự hào là một sản phẩm mang thương hiệu Việt, 
bằng việc sản xuất với những nguyên liệu thuần Việt 
nên các sản phẩm của Sao Thái Dương luôn đảm bảo 
vệ sinh, an toàn, có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. 
Nhờ vậy, nhiều năm qua, các sản phẩm của Sao Thái 
Dương luôn nhận được nhiều danh hiệu uy tín như: Huy 
chương Vàng Hội chợ "Hàng hóa tiêu dùng ưa thích"; 
"Hàng Việt Nam chất lượng cao”; Top 5 Thương hiệu 
mạnh Việt Nam và nhiều giải thưởng cao quý khác…

 Mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt 
động kinh doanh, sản xuất và chiếm lĩnh thị trường, 
nhưng Sao Thái Dương đã và đang không ngừng nỗ lực, 
đổi mới chính mình, đẩy mạnh thực hiện những chiến 
lược mới để đem lại những sản phẩm tốt nhất cho người 
tiêu dùng và vươn rộng trên thị trường quốc tế 

CHI THÙY

“Mang hạnh phúc đến cho mọi gia đình Việt”                                                                         

Sản phẩm Dầu gội Dược liệu Sao Thái Dương
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 Từ lâu, bánh Trung thu của Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị đã khẳng định vị thế trên thị 
trường bánh kẹo. Để có được điều ấy, Hữu Nghị đã lấy giá trị truyền thống để định vị sự khác biệt, 
coi đó là một trong những thế mạnh để phát huy, phát triển thương hiệu.

Chính vì vậy, nguyên liệu để làm nên những 
chiếc bánh Trung thu Hữu Nghị đều là các 
nguyên liệu truyền thống, có nguồn gốc tự 
nhiên và cũng là sản vật của nhiều vùng miền 

như: Bột nếp cái hoa vàng Bắc Bộ, hạt sen Quảng Bá, 
quất Nghi Tàm, hoa bưởi Diễn… Cùng với dây chuyền, 
thiết bị sản xuất hiện đại, Hữu Nghị đã cho ra đời 
những chiếc bánh không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng mà 
còn giữ nguyên được vị đặc trưng của các nguyên liệu. 
Đây là điều mà người tiêu dùng lâu nay luôn yêu thích 
bánh Trung thu Hữu Nghị.

Tết Trung thu 2017, Hữu Nghị gửi thông điệp: 
“Bánh Trung thu - Thay lời tri ân” tới khách hàng, qua 
việc giới thiệu bộ sản phẩm Trung thu với biểu tượng 
sánh đôi của “Hoa Sen - Trăng”. Điều này cũng như 
một món quà cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng 
và đồng hành với sự phát triển của Hữu Nghị. 

ĐIỂM NHẤN CỦA BỘ BÁNH NĂM NAY

Thứ nhất là, chất lượng bánh cao cấp nhờ 100% 
nguồn nguyên liệu tự nhiên và sử dụng đường không 
năng lượng (sugar free), đảm bảo chỉ số đường huyết 
thấp, độ ngọt của bánh ở mức nhẹ, phù hợp với khẩu 
vị của đa số người tiêu dùng. Tinh chất hoa bưởi tạo 
hương thơm thanh khiết, tăng độ hấp dẫn của bánh. 
Đặc biệt, bánh được bảo quản bằng công nghệ khí sạch 
và gói than hoạt tính hút ôxy. Đây cũng là sứ mệnh của 
Hữu Nghị trong việc phục vụ sản phẩm sạch, tự nhiên 
và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Thứ hai là bao bì bắt mắt. Trong đó, hai mẫu sản 
phẩm “Trăng Thu”, “Hạnh Phúc”, với hai màu đỏ - 
xanh, tượng trưng cho truyền thống và hiện đại, đã góp 
phần đổi mới và đa dạng hơn về mẫu mã sản phẩm, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Với những ưu điểm đó, bộ sản phẩm năm nay sẽ 
là món quà tuyệt vời để quý khách hàng dành tặng gia 
đình, bạn bè và đối tác trong dịp Trung thu đầy ý nghĩa 
đang tới gần.

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGHIÊM NGẶT

Để có những sản phẩm chất lượng cao, Hữu Nghị 
luôn tuân thủ áp dụng quy trình quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 2200:2005, HACCP 
và các chứng chỉ FDA, HALAL. Toàn bộ nguyên liệu 

đầu vào đều được kiểm duyệt một cách nghiêm ngặt, 
với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong quá trình sản 
xuất, các công nhân đều có bảo hộ lao động, rửa tay 
bằng nước khử trùng. Các thông tin về nguyên liệu, bán 
thành phẩm đều được cập nhật trong suốt quá trình 
chế biến. Sản phẩm làm ra được bảo quản, bao gói bằng 
công nghệ tiên tiến, ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh 
vật và oxy hóa chất béo, giúp cho sản phẩm luôn có 
chất lượng tốt nhất trong suốt thời hạn sử dụng.

MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG CỦA HỮU NGHỊ

Hiện nay, Hữu Nghị có 150 nhà phân phối độc 
quyền, hệ thống Hữu Nghị Bakery và hàng chục ngàn 
điểm bán lẻ trên cả nước, được chăm sóc bởi gần 2.000 
nhân viên thị trường, nhân viên bán hàng. Điều này đã 
giúp cho bánh Trung thu Hữu Nghị đến với người tiêu 
dùng một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất. Kênh 
phân phối truyền thống cũng được phát triển tối đa. 
Toàn bộ hệ thống phân phối của Hữu Nghị luôn đưa 
sản phẩm ra thị trường theo đúng tiến độ của Công ty.

Hơn nữa, Hữu Nghị còn là một nhà cung ứng sản 
phẩm lớn cho hệ thống Siêu thị như VinMart, BigC, 
Metro, Saigon CoopMart,... Riêng với các hệ thống siêu 
thị có vị trí đẹp, thuận tiện trên các tuyến phố, Hữu 
Nghị đã chủ động xây dựng gian hàng theo mô hình 
chuẩn để bán hàng Trung thu độc quyền của mình. 
Ngoài ra, Hữu Nghị cũng đẩy mạnh phương phức bán 
hàng cho các cơ quan/doanh nghiệp, bán hàng qua các 
kênh Online, thông qua các sàn thương mại điện tử: 
Tiki, Adayroi,... với mong muốn được nhiều người tiêu 
dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm 

HÀ NAM

Bánh Trung thu Hữu Nghị phát huy giá trị 
truyền thống, khẳng định thương hiệu

Bánh Trung Thu Thăng Long Đế Nguyệt của Hữu Nghị
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TIỀN THÂN CỦA BIA HÀ NỘI

Tiền thân của HAECO là Nhà máy Bia Hommel 
do người Pháp thành lập vào năm 1890. Sau năm 1954, 
khi miền Bắc Việt Nam được giải phóng, Nhà máy Bia 
Hommel được phục hồi và đổi tên là Nhà máy Bia Hà 
Nội (nay là HABECO). Ngày 15/8/1958, những sản 
phẩm Bia Trúc Bạch đầu tiên đã ra đời trong niềm tự 
hào của CBCNV Nhà máy, đánh dấu cột mốc ý nghĩa 

của ngành Công nghiệp Đồ uống nước ta và ngày này đã 
trở thành ngày truyền thống của HABECO. 

Kể từ đó đến nay, thương hiệu Bia Hà Nội đã được 
xây dựng và bồi đắp của biết bao thế hệ lãnh đạo dẫn 
dắt hàng ngàn lao động, với nhiều cái tên để lại dấu 
ấn trong lịch sử phát triển HABECO như: Trần Sáu, 
Hồ Hữu Lợi, Trần Thanh Mậu, Lê Văn Ba, Võ Tiến Kỷ, 
Tống Lập, Trần Xuân Hợi, Phạm Thị Loan, 

HÀ ĐĂNG

NHỮNG CON NGƯỜI 
làm nên thương hiệu Bia Hà Nội

Những cán bộ CNV trẻ, năng động của HABECO góp phần không nhỏ vào việc phát triển thương hiệu Bia Hà Nội

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn lần thứ 30

Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) với tên gọi thân quen: Bia Hà 
Nội, tính đến nay đã gần 60 năm xây dựng và phát triển. Với “Bí quyết duy nhất, truyền thống 
trăm năm”, thương hiệu này đã cung cấp hàng tỷ lít sản phẩm bia các loại, với chất lượng tốt 
nhất, phục vụ người tiêu dùng Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Nhờ đó, thương hiệu Bia 
Hà Nội đã trở thành một tài sản vô giá, một “Thương hiệu Quốc gia” và là một “Nét văn hóa Hà 
Nội” mà người dân Thủ đô rất đỗi tự hào. Có được điều đó, không thể không nhắc đến những con 
người làm nên thương hiệu Bia Hà Nội. Họ chính là các thế hệ lãnh đạo, CBCNV qua các thời 
kỳ đã và đang dồn hết tâm huyết, trí tuệ, mồ hôi… để có được thương hiệu Bia Hà Nội hôm nay.
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Nguyễn Văn Việt, Lê Bá Cơ, Nguyễn Tuấn Phong, 
Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Hồng Linh và Ngô Quế Lâm,…

KẾ THỪA, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG HIỆU BIA HÀ NỘI

Sau giai đoạn khôi phục, lớp lớp CBCNV Bia Hà 
Nội đã cùng nhau phát huy truyền thống của cha anh, 
không ngừng đưa thương hiệu Bia Hà Nội ngày càng 
phát triển. Đó là không ngừng đầu tư, đổi mới thiết bị, 
công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và đẩy lùi 
hàng ngoại.

Năm 1978, Nhà máy Bia Hà Nội đã đầu tư mở 
rộng, đưa vào sử dụng nhà nấu và hệ thống lạnh theo 
công nghệ của CHLB Đức. Đây là nhà nấu liên hoàn với 
công suất 30 triệu lít/năm. Từ năm 1981, khi các chuyên 
gia Đức về nước, CBCNV Nhà máy đã tự lực, đưa vào 
vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất mới, góp phần 
tăng sản lượng lên 35 - 40 triệu lít/năm.

Năm 1985, với chính sách mở cửa biên giới, các loại 
bia Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Trong đó, Bia Vạn 
Lực là chủ yếu, được bán với giá rẻ để cạnh tranh với 
bia trong nước. Trước tình hình đó, Nhà máy đã tập 
trung đầu tư, nâng cao công suất và chất lượng, lắp đặt 
dây chuyền chiết chai công suất 10.000 - 15.000 chai/
giờ và hệ thống chiết lon 7.500 lon/giờ, thực hiện tốt 
khâu đóng gói sản phẩm, bảo quản bia tốt, chất lượng 
được nâng cao, đã đánh bật bia Vạn Lực ra khỏi biên 
giới Việt Nam.

Giai đoạn 1991 - 1995, Bia Hà Nội tiếp tục lớn 
mạnh, từng bước khẳng định mình qua việc chuyển 
đổi mô hình hoạt động, từ Nhà máy Bia Hà Nội sang 

Công ty Bia Hà Nội (1993), nâng công suất từ 30 triệu 
lít lên 50 triệu lít/năm, rồi lên 100 triệu lít/năm vào 
những năm 2001 - 2003. Từ năm 2003, Công ty Bia Hà 
Nội được chuyển đổi thành Tổng Công ty Bia - Rượu - 
Nước giải khát Hà Nội. Mô hình mới đi vào hoạt động 
đã đưa HABECO phát triển lên một tầm cao mới, với 
nhiều công ty con, công ty liên kết; sản lượng được 
nâng dần lên hàng trăm triệu lít/năm.

Từ năm 2009 đến nay, HABECO đã thường xuyên, 
đẩy mạnh công tác tuyển chọn, đào tạo CBCNV, coi 
con người là yếu tố then chốt quyết định của mọi 
thành công. Nhiều tri thức trẻ, cán bộ thâm niên với 
tay nghề giỏi và chuyên môn cao đã được cử vào các 
vị trí lãnh đạo, cùng với hàng ngàn CBCNV đang quyết 
tâm chinh phục đỉnh cao (trái tim người tiêu dùng) 
bằng những sản phẩm truyền thống, sản phẩm mới, 
chất lượng cao. Họ là những người năng động, sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua thách thức để đưa 
thương hiệu Bia Hà Nội bay cao và bay xa… 

Đông đảo khách hàng thưởng thức các sản phẩm thương hiệu Bia Hà Nội

Thương hiệu Bia Hà Nội là niềm tự hào của người dân Thủ đô 
và cả nước



MỘT TRUNG TÂM MUA SẮM THỜI TRANG 
LỚN NHẤT CỦA MAY 10 ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

MỘT TRUNG TÂM MUA SẮM THỜI TRANG 
LỚN NHẤT CỦA MAY 10 ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Nằm trong chiến lược mở rộng và phát triển hệ thống phân phối của Tổng công ty May 10 (May 
10), giai đoạn (2017- 2022), vừa qua, May 10 đã đưa vào hoạt động Trung tâm mua sắm thời 
trang May 10 tại tầng 1, Tòa nhà Twin Towers - khu đô thị Linh Đàm. Đây là một trong những 
Trung tâm thời trang lớn nhất của May 10 tại Thủ đô.

HẢI LÊ
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Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt 
May Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị Tổng công ty May 10 khẳng định: “ 
May 10 luôn quan tâm đến việc làm đẹp 

cho mọi người. Điều đó được thể hiện qua việc Tổng 
công ty mở nhiều cửa hàng, trung tâm mua sắm thời 
trang. Trung tâm mua sắm thời trang tại Linh Đàm, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội là một Trung tâm thời trang 
lớn nhất trong hệ thống của May 10 sẽ đáp ứng được 
yêu cầu mua sắm thời trang của người tiêu dùng. Sản 
phẩm May 10 không chỉ đẹp mà còn phù hợp với đông 
đảo khách hàng các lứa tuổi...”.

 Ở Trung tâm này là sự kết hợp của thương hiệu 
thời trang May 10 và GrusZ trong một cửa hàng. Với 
không gian gần 300m2, Trung tâm bố trí 2 gian hàng 

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty May 10 
phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm thời trang Linh Đàm, Hà Nội.

Trung tâm thời trang May 10 tại Linh Đàm - Hà Nội thu hút sự 
quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.
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riêng biệt cho từng thương hiệu nhưng vẫn liên kết về 
mặt thẩm mỹ. Với riêng thương hiệu Etermity GrusZ, 
đây là gian hàng thứ 6 được khai trương tại Hà Nội. 
Trung tâm đi vào hoạt động sẽ tạo nên một không gian 
mua sắm thời trang chuyên nghiệp, đẳng cấp và thỏa 
mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Trung tâm Thời trang của May 10 ở Linh Đàm mới 
đi vào hoạt động đã thu hút đông đảo khách hàng đến 

mua sắm. Chị Giáng My là một trong những những 
người tiêu dùng thường xuyên sử dụng sản phẩm của 
May 10. Hôm nay, chị cũng có mặt tại Trung tâm mua 
sắm thời trang của May 10 tại Linh Đàm và là một 
trong những khách hàng đầu tiên mua sản phẩm thời 
trang tại Trung tâm này. Chị chia sẻ: “Sản phẩm May 
10 không chỉ đẹp về kiểu dáng, tôn lên vẻ đẹp cho 
người mặc mà giá cả phù hợp với người tiêu dùng, bởi 
vậy bản thân tôi và ông xã luôn tin tưởng, tự tin khi sử 
dụng sản phẩm May 10...”.

Cầm trên tay hai chiếc áo sơ mi vừa chọn được, anh 
Hà Nguyễn làm việc tại khu Linh Đàm rất vui nói: “Tôi 
rất thích mặc sản phẩm của May 10, mặc lịch sự, giá cả 
vừa túi tiền. Tôi thường đến các cửa hàng của May 10 
để mua sắm. Hôm này ở Linh Đàm có một trung tâm 
lớn bán các sản phẩm của May 10 thật tuyệt vời...”.

Chị Bùi Thị Minh ở Thanh Xuân Bắc, Hà Nội đã 
chọn cho mình một chiếc áo dài cách tân ưng ý. Chị vui 
vẻ nói với chúng tôi: “Hôm nay tôi rất vui vì mua được 
một chiếc áo dài cách tân hợp với tuổi trung niên của 
mình, giá cả cũng hợp lý. Tôi rất mong lãnh đạo Tổng 
công ty May 10 sản xuất thêm cả áo dài truyền thống 
nữa để người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn...” 

Đông đảo khách hàng đến mua sắm tại Trung tâm thời trang 
May 10 - Linh Đàm



TỪ “VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN”
Nhớ lại thời điểm năm 1990, khi công cuộc đổi mới 

kinh tế được thực hiện trên toàn quốc, nền kinh tế Việt 
Nam lúc bấy giờ đã vận hành được 5 năm theo cơ chế 
mới với những nút thắt được lần lượt mở bung. Tuy 
nhiên, khó khăn về vốn vẫn vây lấy doanh nghiệp, nhất 
là doanh nghiệp tư nhân, cá thể… Như một phép màu, 
Pháp lệnh về Ngân hàng được Nhà nước ban hành kịp 
thời, giải quyết vấn đề sống còn là “vốn” cho doanh 
nghiệp từ hoạt động tín dụng, huy động được nguồn 
vốn quý báu từ dân. Nhiều ngân hàng tư nhân, hoạt 
động theo mô hình cổ phần hóa được thành lập, đi vào 
hoạt động và Nam A Bank đã ra đời trong bối cảnh đó.

Từ những ngày “vạn sự khởi đầu nan”, Nam A 
Bank chỉ có vỏn vẹn 3 chi nhánh với vốn điều lệ hơn 5 
tỷ đồng và gần 50 cán bộ nhân viên. Với phương châm 
“lấy ngắn nuôi dài”, Tổng Giám đốc và Ban Lãnh đạo 
đã đề ra mục tiêu, tầm nhìn và những định hướng sát 
thực tế cho con đường phía trước. Vấn đề đầu tiên 
cần giải quyết không phải là vốn mà là con người. 
Nam A Bank đã quy tụ được đội ngũ chuyên gia tài 
chính ngân hàng giỏi, toàn tâm, toàn ý xây dựng đơn 
vị và không ngừng tu dưỡng nghiệp vụ tài chính, cập 
nhật những tiến bộ trong hoạt động tài chính ngân 
hàng thế giới lúc bấy giờ.

Ngay từ ngày đầu hoạt động, Nam A Bank đã xác 
định tầm nhìn là trở thành ngân hàng thương mại cổ 
phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam với khách hàng mục 
tiêu là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bằng sự linh 
hoạt và bám sát mục tiêu, Nam A Bank đã tích cực 
ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tạo 

sự khác biệt vượt trội trong quản lý và thuận lợi cho 
khách hàng trong giao dịch. Từ tháng 6/2010, Nam 
A Bank đã triển khai thành công hệ thống Lõi Ngân 
hàng (Corebanking Flexcube của Công ty Oracle) trên 
toàn hệ thống. Đồng thời, triển khai thành công hệ 
thống Thẻ ATM liên kết với các hệ thống Banknetvn, 
Smartlink, VNBC và phát triển các kênh giao dịch 
điện tử hiện đại như Internet Banking, Mobile Banking, 
Phone Banking, SMS Banking…

Ở tuổi 25 đầy sung mãn, vượt qua những chặng 
đường phấn đấu đầy khó khăn và thách thức, Nam 
A Bank không ngừng lớn mạnh với mạng lưới gồm 69 
điểm giao dịch trên cả nước. So với năm 1992, vốn điều 
lệ hiện nay tăng hơn 600 lần, số lượng cán bộ nhân viên 

HÀNH TRÌNH 1/4 THẾ KỶ 

Ngày 21/10/2017, Nam A Bank vừa tròn 25 năm hoạt động. 
Nhìn lại chặng đường 1/4 thế kỷ vượt qua bao khó khăn thách 
thức, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên biết mấy tự hào về 
thành quả hôm nay với một Nam A Bank vững vàng trên con 
đường phía trước. Với mạng lưới ngày càng mở rộng, cơ sở vật 
chất không ngừng đổi mới, công nghệ khoa học kỹ thuật ngày 
càng tiên tiến, Nam A Bank đã và đang nâng cao uy tín và 
hình ảnh của mình trên thị trường tài chính.
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VĂN THUẬN

với tầm nhìn ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam

Nam A Bank phấn đấu trở thành một trong những ngân 
hàng hiện đại của Việt Nam.
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tăng gấp 30 lần, phần lớn là cán bộ trẻ, năng động, 
được đào tạo chính quy trong và ngoài nước, có đạo 
đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn cao.

ĐẾN NHỮNG ĐỈNH CAO ẤN TƯỢNG 
TRONG HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN

 Hiệu quả trong hoạt động của Nam A Bank 
không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng về 
vốn, lợi nhuận và cổ tức của cổ đông hằng năm. Cơ 
ngơi Hội sở và hệ thống Đơn vị kinh doanh được mở 
rộng khang trang hiện đại… Vấn đề lớn hơn mà mỗi 
cán bộ nhân viên Nam A Bank luôn tự hào và phấn 
đấu cho sự phát triển bền vững chính là xây dựng 
được niền tin, uy tín trong lòng khách hàng và các 
đối tác. Những giải thưởng tiêu biểu mà Nam A Bank 
nhận được từ Nhà nước và các Tổ chức uy tín đã phần 
nào minh chứng cho bước trưởng thành và phát triển 
không ngừng của Nam A Bank. 

Trong những năm gần đây, Nam A Bank đã đạt 
các giải thưởng uy tín, góp phần động viên bước đi 
lên của mình, đó là: Giải thưởng quốc tế The Best 
Customer Service Retail Bank in Vietnam 2017 - Ngân 
hàng bán lẻ có dịch vụ tốt nhất Việt Nam 2017 do 
tạp chí Global Business Outlook của Anh trao tặng; 
Top 10 Doanh nghiệp ASEAN tiêu biểu 2017 từ Liên 
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Giải thưởng 
Doanh nghiệp Cống hiến 2017 do Hội Doanh nhân 
Tư nhân Việt Nam trao tặng; Chứng nhận Dịch vụ 
Chất lượng cao - QSI: 2017 từ Tổ chức quốc tế Inter-
Conformity; 3 năm liên tiếp nhận được giải thưởng 
Thương hiệu mạnh do Thời báo Kinh tế Việt Nam 
trao tặng; Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 từ 
Tổ chức United Kingdom Accreditation Service; Top 
20 Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2016; Huân chương 
Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng...

SỨC VƯƠN MỚI TRONG TẦM NHÌN 
ĐẦY TRIỂN VỌNG 

Mục tiêu hiện nay của Nam A Bank là phấn đấu 
trở thành một trong những ngân hàng hiện đại của Việt 
Nam trên cơ sở phát triển nhanh, vững chắc, an toàn 
và hiệu quả, trở thành một trong những ngân hàng 
thương mại hàng đầu cả nước, không ngừng đóng góp 
cho sự phát triển kinh tế chung của xã hội.

Tại Đại hội cổ đông 2017, với định hướng tích cực 
của Hội đồng Quản trị và sự ủng hộ của các cổ đông, 
Nam A Bank đã thông qua kế hoạch phát triển. Cụ thể, 
năm 2017 tổng tài sản tăng 17%, huy động vốn tăng 
20%, cho vay tăng 33% so với thời điểm cuối năm 2016 

và quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh chất lượng dịch vụ 
để thu hút và mở rộng hệ khách hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tổng tài sản của Nam 
A Bank đạt 48.531 tỷ đồng, tăng 13,4% so đầu năm; 
Huy động vốn thị trường 1 đạt 38.145 tỷ, tăng 12%. 
Cho vay thị trường 1 đạt 28.155 tỷ, tăng 4.116 tỷ so với 
đầu năm. Những số liệu kinh doanh khác như hệ thống 
khách hàng, số lượng thẻ tín dụng cũng tăng nhẹ, lần 
lượt là 21.2% và 25% so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, 
doanh số thanh toán quốc tế trong 6 tháng đầu năm 
đạt 234 triệu USD, tương đương 78% kế hoạch năm.

Với tầm nhìn đầy triển vọng, cùng mục tiêu chính 
trong năm 2017 là tăng vốn điều lệ và mở rộng mạng 
lưới. Theo đó, thông qua mục tiêu tăng vốn điều lệ 
lên 5.000 tỷ đồng. Đây cũng là tiền đề để hiện thực 
hóa mục tiêu mở rộng mạng lưới trong năm 2017, đưa 
Nam A Bank tiến nhanh trên con đường phát triển 
bền vững, xứng tầm với tuổi 25 sung mãn và đầy triển 
vọng của mình 

Hội sở của Nam A Bank
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Tiền thân là Công ty TNHH 
Thương mại và Xây dựng 
Phúc Sơn được thành lập 
ngày 06/01/2004, sau 2 

lần đổi tên, từ năm 2010 đến nay, 
đơn vị chính thức hoạt động dưới 
tên gọi Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Phúc Sơn, có trụ sở đặt tại thôn 
Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện 
Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Các lĩnh 
vực hoạt động chính của Tập đoàn 
bao gồm: Bất động sản, xây lắp và 
thương mại dịch vụ với các dự án 
như xây dựng, đầu tư, bất động sản. 
Hiện nay, Tập đoàn đang tiến hành 
đầu tư xây dựng khu Trung tâm 
thương mại và Nhà ở Phúc Sơn tại 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
với quy mô 130 ha; Khu nhà ở cho 
người có thu nhập thấp 15 tầng tại 
trung tâm TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc và Khu đô thị hai bên đường 
Phù Đổng tại TP Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ với quy mô 149 ha. Công ty 
cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn cũng 
là nhà thầu chính trong việc tu bổ 
nâng cấp khu Di tích Lịch sử Đền 
Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trong lĩnh 
vực xây dựng dân dụng, với uy tín 
của mình, Công ty đã được giao và 
trúng thầu nhiều gói thầu tại các 
tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên 

Quang, Quảng Trị, Quảng Ngãi, 
TP Hà Nội…

Đặc biệt, nhờ nắm bắt được 
thời cuộc cũng như hiểu được 
sự chuyển biến mạnh mẽ của thị 
trường bất động sản, nên việc đầu 
tư vào một tỉnh có lợi thế về du 
lịch với những công trình hiện đại 
và khu nghỉ dưỡng cao cấp phát 
triển nhất miền Trung như Nha 
Trang đã thể hiện tầm nhìn chiến 
lược, “đi tắt đón đầu” của những 
người đứng đầu Tập đoàn. Chính 
vì vậy, năm 2013, Phúc Sơn Group 
đã mạnh dạn quyết định đầu tư 

vào mảnh đất nhiều tiềm năng này 
và trở thành nhà đầu tư duy nhất 
được giao đất để thực hiện các dự 
án với kỳ vọng làm thay đổi bộ 
mặt thành phố biển Nha Trang.

Thời điểm hiện tại, Tập đoàn 
đã quyết định đầu tư hàng nghìn tỷ 
đồng để biến Sân bay Nha Trang 
cũ thành một khu phức hợp đáng 
sống bậc nhất Việt Nam, qua đó 
góp phần làm sôi động thị trường 
nơi đây với các dự án bất động sản 
có vị trí thuận lợi như: KĐT Phúc 
Khánh 1 và 2; Khu Trung tâm đô thị 
Thương mại - Dịch vụ - Tài chính & 

Được thành lập từ năm 2004, trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Phúc Sơn hiện đang là một trong những doanh nghiệp xây dựng - kinh 
doanh bất động sản hàng đầu của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng cũng như các tỉnh phía Bắc 
nói chung, đóng góp một phần quan trọng vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: 

PHƯƠNG LÊ

NỖ LỰC TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU 
uy tín trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản

Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn
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Du lịch Nha Trang. Trong đó, KĐT 
Phúc Khánh 1 có tổng diện tích 
12,6 ha, nằm ở xã Vĩnh Trung (TP 
Nha Trang) dự kiến sẽ có 1.500 hộ 
sinh sống. Khu đô thị được chia làm 
4 khu vực tách biệt (do có đường 
Cao Bá Quát - cầu Lùng và sông 
Tắc chạy cắt ngang), bao gồm các 
khu nhà ở liên kế, nhà ở biệt thự 
và nhà ở xã hội, tái định cư và các 
công trình công cộng như: Trường 
học, trạm y tế, nhà sinh hoạt công 
cộng… Đây sẽ là một khu đô thị 
mới hiện đại, có kiến trúc cảnh 
quan đẹp, đầy đủ và đồng bộ về 
hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, 
cải thiện điều kiện môi trường khu 
vực, gắn kết hài hòa với các khu 
vực làng xóm hiện có và các dự án 
quy hoạch kề cận. Góp phần đẩy 
nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa 
bàn thành phố, thúc đẩy kinh tế 
địa phương phát triển; tăng thêm 

nguồn thu ngân sách, đóng góp vào 
tăng trưởng kinh tế xã hội của TP 
Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh 
Hòa nói chung. 

Cùng với đó, Tập đoàn còn 
một số dự án xây lắp trọng điểm 
tại Khánh Hòa như: Đường cất hạ 
cánh số 2 cảng hàng không quốc 
tế Cam Ranh, Đường Phong Châu, 
Đường Nha Trang - Diên Khánh… 
Dự án đã nhận được sự quan tâm, 
chờ đợi của giới đầu tư trong và 
ngoài nước, hứa hẹn góp phần tạo 
nên nhiều diện mạo mới nơi đây.

Bên cạnh các hoạt động sản 
xuất kinh doanh, Tập đoàn còn 
tích cực trong các hoạt động thiện 
nguyện, an sinh xã hội như: Nhận 
phụng dưỡng suốt đời 10 Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng; Tổ chức các 
đoàn thăm hỏi, động viên, tặng 
quà các thương binh, nạn nhân 

chất độc da cam, gia đình liệt sĩ; 
Hỗ trợ kinh phí tu bổ, ủng hộ nâng 
cấp Nghĩa trang Liệt sỹ, xây dựng 
Đền Liệt sỹ… 

Thành công là cả một cuộc 
hành trình chứ không phải là điểm 
đến. Với Phúc Sơn Group, thì sự 
nỗ lực và đoàn kết của tập thể Ban 
lãnh đạo cùng CBCNV-LĐ trong 
Tập đoàn đã, đang tiếp tục xây đắp 
lên thành công bằng chính trái tim 
và trí óc của mình, điều đó được thể 
hiện qua các công trình xây dựng, 
các dự án đầu tư của Phúc Sơn. Tin 
tưởng rằng Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Phúc Sơn sẽ luôn luôn phát 
triển không ngừng về mọi mặt để 
trở thành một trong những Tập 
đoàn uy tín, nhằm quyết tâm đưa 
thương hiệu Phúc Sơn trở thành 
niềm tự hào của ngành Xây dựng, 
đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp và 
bất động sản 

Mô hình quy hoạch Khu Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính & Du lịch Nha Trang
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Để đạt được mục tiêu xuất khẩu sang các thị 
trường khó tính này, ngay từ những ngày 
đầu thành lập, Ban Lãnh đạo Công ty đã 
vừa làm, vừa trăn trở, suy nghĩ rất nhiều để 

định ra hướng đi và sứ mệnh của mình. Trong hoàn 
cảnh thiếu thốn trăm bề, với một số vốn nhỏ nhoi và 
hành trang khiêm tốn, thì con đường phía trước còn rất 
nhiều gian khó, cần phải có sự kiên trì, bền bỉ, quyết 
tâm cao, sự tâm huyết với nghề nghiệp của tập thể 
CBCNV-NLĐ trong Công ty mới mong ngày tới đích. 

Những ngày đầu mới thành lập năm 2001, Công ty 
đã trải qua biết bao khó khăn, vất vả. Mặt bằng không 
có phải đi thuê địa điểm để xây dựng nhà xưởng, 
không có vùng nguyên liệu riêng cho Công ty, nguồn 

vốn hạn hẹp phải đi vay ngân hàng 90%; Trình độ 
nghiệp vụ quản lý của CBCNV còn non yếu; Không 
tuyển được cán bộ giỏi về Công ty để làm việc, vì ai 
tốt nghiệp đại học ra trường đều muốn ở các thành 
phố lớn làm việc; KHKT chưa được áp dụng, nên chất 
lượng sản phẩm cũng là cả một bài toán không đơn 
giản đối với Chè Hà Thái. Chính vì vậy, Công ty đã đề 
ra 2 mục tiêu chính:

Thứ nhất, phải tạo công ăn việc làm, có thu nhập 
ổn định cho bà con nông dân tại quê hương của mình; 
Tiêu thụ sản phẩm đặc sản chè Thái Nguyên; Cung cấp 
cho tất cả các đối tượng khách hàng trong nước, cũng 
như nước ngoài những sản phẩm tốt nhất, chuẩn nhất 
và an toàn vệ sinh thực phẩm nhất. 

Công ty Cổ phần Chè Hà Thái:

THƯƠNG HIỆU VÀNG 
XUÂN TRƯỜNG

Công ty Cổ phần Chè Hà Thái hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chè. Trải qua 
16 năm, Công ty đã xuất khẩu sản phẩm sang thị trường nhiều nước, đặc biệt năm 2016 
sản phẩm của Công ty dự thi tại Bắc Mỹ và đã đoạt Huy chương Bạc về chất lượng, được 
bình chọn là doanh nghiệp tiềm năng, có sản phẩm bán tại thị trường Mỹ và Canada. 

Bà Nguyễn Thị Hiền (áo xanh) đang kiểm tra chất lượng chè búp.

với người tiêu dùng trong và ngoài nước
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Thứ hai, tạo lập môi trường làm việc mang lại hiệu 
quả cao, nhằm phát huy tài năng của từng CBCNV. 
Có cơ chế khuyến khích cán bộ khoa học, kỹ thuật, áp 
dụng những kiến thức đó vào sản xuất, chế biến chè 
theo quy trình công nghệ cao, với tinh thần đoàn kết 
- bình đẳng, sáng tạo trong hợp tác liên kết, tương trợ 
lẫn nhau để cùng phát triển. 

Bằng kinh nghiệm truyền thống của ông cha để lại 
từ nhiều đời, với tình yêu, lòng đam mê và tâm huyết 
đối với cây chè, bà Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Công 
ty đã dày công nghiên cứu từng công đoạn như chọn 
vùng nguyên liệu, chọn giống, cách trồng, chăm sóc, 
thu hái, sao sấy chè, bảo quản rất công phu và tỉ mỉ, 
để khi sản xuất ra sản phẩm, phải có nét độc đáo riêng 
biệt của chè Thái Nguyên và mang lại ấn tượng tốt cho 
người sử dụng. Quan trọng hơn là bảo vệ được sức 
khoẻ cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. 

Được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các 
ngành từ trung ương đến địa phương trong việc định 
hướng phát triển cây chè Thái Nguyên thành cây kinh 
tế mũi nhọn, từ năm 2010 đến nay, Công ty đã tổ 
chức nhiều hoạt động chuyển giao KHKT, kết nối giao 
thương giữa các doanh nghiệp của các tỉnh, thành trong 
cả nước, nhằm đưa các doanh nghiệp này gắn với kết 
với thị trường các nước bạn trên toàn thế giới, tạo cơ 
hội cho doanh nghiệp được gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm 
đối tác, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. 

Đến nay, Công ty đã và đang thực hiện liên kết 
với HTX Chè Tân Hương và doanh nghiệp Tuất Thoi 
(Chính Phú, La Bằng) để sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè 
sạch an toàn với quy trình Vietgap-UTZ tại hai vùng 
chè đặc sản của tỉnh. Công ty đã thực hiện mở rộng 
vùng nguyên liệu và nhà xưởng sản xuất, lắp đặt thiết 
bị chế biến công nghệ mới và đã có nhiều sản phẩm đạt 
chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm chè 
của Công ty khá đa dạng với các dòng sản phẩm quan 
trọng như: Chè xanh truyền thống và chè đen các loại 
tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế. 

Năm 2016, thực hiện chương trình “Nâng cao năng 
lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại 
địa phương” do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công 
Thương Việt Nam chủ trì, Công ty Cổ phần Chè Hà 
Thái, tỉnh Thái Nguyên là một trong những đơn vị 
tham gia chương trình này, đã được Giải Bạc về chất 
lượng chè tại Cuộc thi Chè Quốc tế năm 2016 tổ chức 
tại Canada. Tháng 3/2017, Bộ Công Thương đã tổ chức 
đoàn doanh nghiệp khảo sát thị trường Bắc Mỹ và nhận 
giải thưởng Vàng, Bạc cho các doanh nghiệp chè Việt 
Nam được giải, trong đó có Công ty CP Chè Hà Thái. 
Đây là cơ hội lớn để Công ty CP Chè Hà Thái xuất 
khẩu sản phẩm chè sang thị trường Bắc Mỹ. 

Phát huy thế mạnh với những sản phẩm chè đạt 
tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, trong thời gian tới, Công 
ty đặt ra 3 mục tiêu phát triển cơ bản là: 

- Mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất chè búp tươi, 
với quy mô 100 ha áp dụng các tiến bộ KHKT sản xuất 
chè chất lượng cao, để tạo ra sản lượng 1.500 tấn búp 
tươi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Xây dựng xưởng chế biến chè chất lượng cao quy 
mô lắp đặt 5 máy sao, 15 máy vò, 01 máy đóng gói hút 
chân không, đảm bảo công suất chế biến đạt từ 60-100 
tấn chè khô thành phẩm/tháng.

- Xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất 
đến tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị gia tăng 
sản xuất, chế biến chè đạt từ 20% trở lên và tạo ra môi 
trường sản xuất, kinh doanh bền vững.

Công ty Chè Hà Thái luôn mạnh dạn đổi mới về 
phương pháp quản lý, phương án kinh doanh, kỹ thuật 
sản xuất công nghệ cao. Công ty quyết tâm xây dựng 
phong cách văn hoá doanh nghiệp mang tính nhân văn, 
tạo nên giá trí cốt lõi, quyết định sự phát triển bền vững 
cho Công ty, cũng như cho quê hương Thái Nguyên và 
cả nước. Đồng thời, mong muốn có được cơ hội hợp 
tác với tất cả các đối tác có tâm huyết với ngành Chè, 
để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh và cùng 
nhau phát triển, đóng góp cho sự tăng trưởng KT-XH 
tỉnh Thái Nguyên ngày càng văn minh giàu đẹp. Khát 
vọng lớn nhất của Công ty là được góp phần nâng cao 
sự uy tín của thương hiệu chè Thái Nguyên - Việt Nam, 
bằng những sản phẩm đặc sản của mình, đưa Hà Thái 
vào nhóm thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, đó là 
mục tiêu chính mà Công ty quyết tâm thực hiện trong 
tương lai, xứng đáng là thương hiệu vàng về chất lượng 
với người tiêu dùng trong và ngoài nước 

Sản phẩm chè Hà Thái được các đối tác đánh giá cao.
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NIỀM TIN CHO MỌI GIA ĐÌNH
Trong bối cảnh thị trường thực phẩm đang diễn ra vô cùng phức tạp, người tiêu dùng rất băn 
khoăn, nghi ngại trước sự “phong phú, đa dạng” của hàng loạt các thực phẩm được trưng bày 
la liệt trên thị trường. Khi mà các sản phẩm đó có nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất chưa 
được công bố các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh và cam kết là sản phẩm sạch cho cộng đồng thì 
làm thế nào để biết được đâu là thực phẩm tốt, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng? 

Thực phẩm an toàn Thái Cương: 

Nhận rõ được 
tâm lý của 
người tiêu 
dùng, Công 

ty CP Chế biến Nông sản 
thực phẩm Thái Cương 
đã tổ chức dây chuyền 
khép kín từ sản xuất đến 
cung cấp các loại thực 
phẩm an toàn: Thịt lợn, 
gà, cá tươi và các sản 
phẩm chè, gạo đặc sản, 
miến gạo, miến dong, 
thịt nướng, giò chả, mắm, 
củ quả, rau an toàn... đã 

được chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ, được 
đông đảo người dân ngưỡng mộ, ưa chuộng và tin dùng. 

Công ty CP Chế biến Nông sản Thái Nguyên là 
đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 
nông nghiệp an toàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 
với thương hiệu thực phẩm an toàn Thái Cương. Hiện 
tại, Công ty có trung tâm giới thiệu và trưng bày sản 
phẩm tại số 4, đường Cách mạng Tháng Tám, thành 
phố Thái Nguyên và website bán hàng online tại địa 
chỉ http://thaicuongtea.vn nhận giao hàng tận nhà với 
đủ các mặt hàng, mang thương hiệu thực phẩm an 
toàn Thái Cương như: Cá hồ Núi Cốc, thịt lợn an 
toàn, thịt gà đồi Phú Bình, rau củ quả an toàn các 
loại, trà xanh Tân Cương... Thực phẩm an toàn Thái 
Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, 
thông thái, các nhà hàng, bếp ăn... Với chính sách 
quản lý nghiêm ngặt nguồn thực phẩm từ khâu sản 
xuất, chế biến đến khâu trưng bày, bảo quản cùng đội 
ngũ nhân viên tận tình, chuyên nghiệp, thực phẩm an 
toàn Thái Cương đảm bảo mang đến 1 bữa ăn an toàn 
cho người Việt. 

Thịt lợn an toàn Thái Cương: Được tuyển chọn kỹ 
lưỡng từ các trang trại, HTX chăn nuôi theo mô hình 

VietGap, cơ sở đủ điều kiện VSAT thực phẩm, lợn tại 
đây được chăn nuôi bằng các loại thức ăn cám gạo, 
cám ngô, đậu tương, uống nước trà xanh... trong toàn 
bộ chu kỳ đem đến chất lượng thịt với tiêu chí 5 không: 
Không chất cấm trong chăn nuôi, không sử dụng kháng 
sinh cấm, không sử dụng chất tạo nạc, không sử dụng 
hóa chất, không chất bảo quản. 

Gà đồi Phú Bình - Thái Cương: Sản phẩm thịt gà 
an toàn Thái Cương được thu mua từ các cơ sở có 
chứng nhận đủ điều kiện VSAT thực phẩm tại xã Đồng 
Liên, Tân Khánh, Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái 
Nguyên như: Gà ta, gà mía, gà lai chọi, gà ri... Hàng 
ngày, gà được theo dõi và chăm sóc theo chế độ dinh 
dưỡng đặc biệt cụ thể như: Thóc bung, cám gạo, cám 
ngô, thảo dược (giả cổ lam, trà xanh...), pha trộn thức 
ăn nông nghiệp với các loại rau (rau khoai, rau muống, 
các loại củ quả..), đảm bảo cho thịt gà thương phẩm 
đạt chất lượng cao nhất.

Cá hồ Núi Cốc: Được chăn nuôi tại cơ sở nuôi cá 
lồng hồ Núi Cốc, đại chỉ xóm Đồi Chè, xã Phúc Trìu, 
thành phố Thái Nguyên, với các loại cá như: Cá lăng, 
cá chép giòn, cá chép thường, cá trắm đen, trắm cỏ, 
cá diêu hồng, cá rô phi... đã được Sở NN&PTNT tỉnh 
Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
VSATTP, sử dụng con giống đã được kiểm soát chất 
lượng, sử dụng thức ăn chăn nuôi là các sản phẩm từ 
cám ngô, cám gạo, đỗ tương... đảm bảo cho chất lượng 
cá cao nhất, thơm ngon. 

Rau, củ, quả an toàn Thái Cương: Công ty ký hợp 
đồng liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm với các tổ 
sản xuất, HTX sản xuất rau an toàn tại xã Bình Thuận, 
xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, xã Huống Thượng, huyện 
Đồng Hỷ, được chứng nhận tiêu chuẩn VietGap trong 
trồng trọt, sử dụng giống đã được kiểm soát chất lượng 
và rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng phân bón hữu cơ, 
nguồn nước tưới bằng nước giếng khoan, giếng khơi. 
Thời gian thu hoạch đối với từng loại rau luôn được 
cách ly, tuân thủ nghiêm ngặt cho thành phẩm rau, củ, 

Ông ĐỖ VĂN CƯƠNG 
Giám đốc Công ty CP Chế biến 

Nông sản Thực phẩm Thái Cương

NGHĨA HÀ
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quả đạt chất lượng tốt nhất theo đúng tiêu chí “Vì một 
bữa ăn an toàn của người Việt”. 

Trà xanh Thái Cương: Nguyên liệu của sản phẩm 
được sản xuất trên vùng đất chè nổi tiếng - xóm Hồng 
Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên. Sản phẩm bao 
gồm: trà Phúc, trà Lộc, trà Thọ và Đỉnh trà luôn đậm 
đà hương vị trà xanh Tân Cương. Dưới bàn tay điêu 
luyện của các nghệ nhân vùng chè, kết hợp cùng quy 
trình trồng, chế biến chè sạch đạt tiêu chuẩn VietGap, 
những búp trà Thái Cương luôn làm hài lòng những 
khách hàng khó tính nhất. 

Thực phẩm chế biến sẵn Thái Cương: Giò, chả, 
nem, giò mỡ, thịt gà luộc, cá kho... được sử dụng nguồn 
nguyên liệu an toàn từ thịt lợn, thịt gà, thịt bò, cá... 
Thái Cương sẵn có. Bằng kinh nghiệm lâu năm của 
nghệ nhân giò chả Ước Lễ kết hợp cùng nguyên liệu, 
quy trình chế biến, đóng gói an toàn tại cơ sở chế biến 
có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP, thực 
phẩm chế biến sẵn Thái Cương luôn thơm ngon, tròn 
vị, hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt.

Gạo an toàn Thái Cương: Được chọn lọc từ những 
vựa lúa nổi tiếng trên khắp các vùng miền như: gạo nếp 
Thầu Dầu Phú Bình, gạo tám thơm Hải Hậu Nam Định; 
gạo bao thai Định Hóa; gạo khang dân; gạo Séng Cù 
Lai Châu; gạo thơm Thái Cương RVT.

Ngoài ra còn có thực phẩm vùng miền tiêu biểu 
khác như: Na La Hiên, tương Úc kì, miến mì Định Hóa, 
mì Cầu Thông Đại Từ, mật ong Võ Nhai, rượu men lá 
cổ truyền, hoa quả đặc sản của 9 huyện thành thị tỉnh 
Thái Nguyên...

Nhận xét về thực phẩm Thái Cương, ông Nguyễn 
Văn Hùng, người tiêu dùng thường xuyên của thành 
phố Thái Nguyên đã nói: “Thực phẩm Thái Cương đã 
cho chúng tôi sự an tâm, tin tưởng và vệ sinh an toàn 
thực phẩm, gia đình tôi và nhiều người trong thành phố 

thường xuyên dùng thực phẩm của Công ty và cảm 
thấy rất an tâm về chất lượng”. 

Cũng nhận xét về thực phẩm Thái Cương, một 
lãnh đạo thành phố đã khẳng định: “Mô hình thực 
phẩm Thái Cương đã mang lại cho nhân dân rất nhiều 
tiện lợi, bởi chất lượng thực phẩm các loại rất tốt, đạt 
tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh, sạch sẽ. Người tiêu dùng 
hoàn toàn an tâm về chất lượng bữa ăn hàng ngày. 
Chúng tôi đánh giá cao mô hình này và nên nhân rộng 
để phục vụ cho nhân dân”. 

Sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, ông Đỗ 
Văn Cương - Giám đốc Công ty đã rất băn khoăn, trăn 
trở, nắm bắt được nguyện vọng của đông đảo người 
tiêu dùng, muốn được tiếp cận với các loại sản phẩm 
sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn cho sức khỏe của cộng 
đồng, ông đã cùng các cộng sự của mình thành lập dây 
chuyền khép kín, sản xuất, cung cấp các loại thực phẩm 
tốt nhất cho người tiêu dùng, được đông đảo người 
dân thành phố và chính quyền địa phương đồng tình 
ủng hộ. Định hướng đúng, với ý nghĩa nhân văn cao 
đẹp, Công ty của ông còn xây dựng quầy thực phẩm từ 
thiện, miễn phí cho những gia đình nghèo, gia đình có 
hoàn cảnh neo đơn, khó khăn... Giám đốc Cương, con 
người của tâm sáng, lòng trong, sống vì nghĩa lớn, kinh 
doanh nhưng không hẳn vì lợi nhuận hoàn toàn, mà 
còn biết chia sẻ, giúp đỡ với những mảnh đời còn bao 
khốn khó, tất cả vì chất lượng cuộc sống và sự bình an 
của cả cộng đồng. Ý nghĩa nhân văn đó đã góp phần 
nâng tầm thương hiệu cho công ty ngày càng bay cao, 
bay xa. Điều quan trọng nhất là trong nếp nghĩ của 
người dân ở thành phố Thái Nguyên về Công ty Thái 
Cương đã tạo dựng được ấn tượng sâu đậm trong lòng 
người dân bằng sự trân trọng, ngưỡng mộ và tin dùng. 
Người tiêu dùng luôn dành cho Công ty của ông một 
thương hiệu cao quý “Thực phẩm Thái Cương: Niềm 
tin cho mỗi gia đình”  

Ông Vũ Hồng Bắc - Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng 
thực phẩm an toàn Thái Cương

Một số thực phẩm sạch được bán tại Công ty thực phẩm 
Thái Cương
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ANH TUẤN

Xuất phát điểm là một viên chức nhà nước, 
nhưng ngay từ năm 1991, nhận thấy những 
thay đổi của tình hình kinh tế, ông Trương 
Quốc Cư đã mạnh dạn bước ra thị trường để 

tạo dựng cho mình một con đường kinh doanh riêng. 
Sau hai năm khởi nghiệp, tháng 10/1993, ông đã thành 
lập Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa - Doanh nghiệp 
tư nhân đầu tiên trong nước chuyên nhập khẩu vật tư 
ngành nước từ nước ngoài. Trong hàng chục năm làm 
nhà cung cấp thiết bị, Công ty Minh Hòa đã nhập khẩu 
hàng vạn tấn ống thép, hàng triệu van, vòi các loại khác 
nhau, hàng ngàn tấn phụ kiện phục vụ đầu tư và phát 
triển xây dựng. Cũng chính trong thời gian hợp tác với 
các nhà cung cấp nước ngoài, Giám đốc Trương Quốc 
Cư đã nhận thấy được tiềm năng về sản xuất các loại 
sản phẩm van, vòi và phụ kiện phục vụ ngành cấp thoát 
nước tại Việt Nam. 

Với khát vọng “Người Việt phải chế tạo được chiếc 
vòi nước cho chính những ngôi nhà Việt”, ông đã lựa 
chọn một con đường mới với nhiều chông gai hơn, đó 
là tự đặt mình vào vị trí của người đi tiên phong trong 
lĩnh vực sản xuất vòi nước tại Việt Nam. Tháng 7/2005, 
doanh nhân Trương Quốc Cư khởi công nhà máy sản 
xuất van, vòi đầu tiên tại KCN Nam Thăng Long (Từ 
Liêm, Hà Nội) trên diện tích gần 11.000 m2. Ông đã tập 
trung mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống nhà xưởng, 
dây chuyền với công nghệ hiện đại, đảm bảo những sản 
phẩm đầu tiên khi ra đời phải có chất lượng tốt nhất, 
sánh ngang với các sản phẩm nhập khẩu cùng loại. Ông 

không cho phép DN của mình làm ra những sản phẩm 
lỗi, bởi theo ông, ấn tượng đầu tiên của người tiêu dùng 
sẽ quyết định đến yếu tố thành bại của Công ty, nhất là 
khi họ đã quen với hàng ngoại nhập.

Trong quá trình hoạt đông, sự khốc liệt của thị 
trường đã mang đến cho ông không ít những thách 
thức. Trong đó, việc bảo vệ thương hiệu trong thời 
kỳ hội nhập là thách thức lớn của Minh Hòa. Tình 
trạng hàng giả, hàng nhái tuy được các lực lượng chức 
năng quyết liệt ngăn chặn, song do yếu tố lợi nhuận 
nên nó vẫn âm ỷ tồn tại. Một số sản phẩm van, vòi 
từ Trung Quốc lấy tên tuổi các thương hiệu nổi tiếng 

NGƯỜI TẠO DỰNG THÀNH CÔNG 
THƯƠNG HIỆU VAN, VÒI MINH HÒA

Đầu những năm 2000, van, vòi là một trong những mặt 
hàng được nhập khẩu nhiều nhất tại nước ta. Mặc dù nhu 
cầu là rất lớn, nhưng Việt Nam tại thời điểm đó vẫn chưa có 
một nhà máy sản xuất van, vòi nào để phục vụ thị trường. 
Trăn trở với câu hỏi, tại sao Việt Nam chưa có doanh nghiệp 
(DN) sản xuất van vòi? Tại sao hàng năm Nhà nước phải bỏ 
ra hàng tỷ USD để nhập khẩu? Tại sao các nước họ làm được 
mà mình mãi vẫn chưa làm được? Ông Trương Quốc Cư đã 
ấp ủ trong mình niềm ước mong là phải mở cho được một nhà 
máy sản xuất van, vòi tại Việt Nam.

Ông TRƯƠNG QUỐC CƯ  
Giám đốc Công ty

Ông Trương Quốc Cư - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Minh 
Hòa đón nhận Bằng Chứng nhận: “Nhãn hiệu nổi tiếng - 
Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2017” cho sản phẩm “Van 
vòi Việt cho ngôi nhà Việt”
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của Nhật Bản, Thái Lan, Tây Ban Nha,.. đã đi vào thị 
trường nội địa nước ta với giá thành rất rẻ. Bên cạnh 
đó, nhận thức của người tiêu dùng trong nước lại 
chưa thực sự thấu đáo, vì ham rẻ mà nhiều người đã 
nhắm mắt lựa chọn. 

Trong cuộc chiến giành lấy lại sự công bằng trên 
thị trường, doanh nhân Trương Quốc Cư đã xác định 
rõ, ngoài việc cùng các cơ quan chức năng kiểm soát 
chống lại hàng giả, hàng nhái thì việc DN nâng cao chất 
lượng sản phẩm chính là yếu tố hàng đầu để giữ lấy 
thị phần và dành được niềm tin của người tiêu dùng. 
Để giữ gìn thương hiệu mà Công ty đã dày công xây 
dựng, ông quyết định lựa chọn công nghệ tạo phôi sản 
phẩm bằng phương pháp dập nóng và đây là một trong 
những công nghệ tiên tiến nhất của Châu Âu đang 
được áp dụng trong ngành sản xuất van, vòi hiện nay. 
Đồng thời, nguồn nguyên liệu đồng trong sản xuất được 
Công ty lựa chọn 100% từ trong nước và được kiểm tra 
rất nghiêm ngặt. Ngay từ khâu đầu vào, nguyên liệu 
được phân tích bằng máy quang phổ để xác định thành 
phần cấu tạo cho phù hợp với tiêu chuẩn của Vương 
Quốc Anh mà Công ty đang áp dụng.   

Đi đôi với việc nâng cao chất lượng của sản phẩm, 
doanh nhân Trương Quốc Cư đã luôn quan tâm tới việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề. 
Ông chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng 
cao, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu hoạt động SXKD 
trong nước và xuất khẩu, do vậy, Công ty Minh Hòa đã 
cử nhiều kỹ sư và công nhân đi đào tạo chuyên ngành 
tại Thái Lan, Đài Loan và một số nước Châu Âu,… để 
học thêm những kinh nghiệm và nghiên cứu các trang 
thiết bị hiện đại để ứng dụng vào thực tế sản xuất. Mặt 
khác, Công ty cũng khuyến khích CBCNV đẩy mạnh 
phát huy sáng kiến cải tiến trong sản xuất, qua đó góp 

phần nâng cao tay nghề và chất lượng sản phẩm, từ đó 
tạo ra sự gắn kết giữa người lao động và Công ty.

Sau hơn hai mươi năm hoạt động trong ngành 
phân phối và sản xuất van, vòi, chính từ sự nỗ lực của 
người đứng đầu và tập thể CBCNV-LĐ Công ty, các 
sản phẩm của Minh Hòa đã dần chiếm được thị trường 
trong nước. Hiện nay, công suất hoạt động của nhà 
máy đạt trên 6 triệu sản phẩm van, vòi/năm, cùng với 
trên 10 triệu sản phẩm linh kiện khác. Nổi bật nhất là từ 
năm 2014 tới nay, Minh Hòa đã ký kết nhiều hợp đồng 
xuất khẩu hàng hóa lớn cho DN nước ngoài như: Cung 
cấp van, vòi cho đối tác Fujikin; máy móc linh kiện 
cho Sanko… Đặc biệt, sản phẩm van, vòi của Công ty 
được sản xuất theo công nghệ Châu Âu và chất lượng 
của sản phẩm được quản lý chặt chẽ theo tiêu chuẩn 
ISO 9001-2008. Đồng thời, sản phẩm của Minh Hòa đa 
dạng về kiểu cách, mẫu mã, kích thước, chủng loại và 
được công nhận có chất lượng sánh ngang với hàng 
ngoại nhập như các nhãn hiệu HIHA; MBV; DALING; 
TURA; TUBO… trong đó, có 09 mặt hàng được Bộ 
Công Thương đưa vào các danh mục máy móc, vật tư, 
nguyên liệu sản xuất trong nước thay thế hàng nhập 
khẩu, đây được coi là sự khẳng định lớn nhất, có giá 
trị và ý nghĩa nhất đối với chất lượng sản phẩm của 
Minh Hòa. Ngoài thị trường trong nước, Công ty Minh 
Hòa còn cung cấp van, vòi và các chi tiết sản phẩm 
bằng đồng cho các khách hàng của Mỹ, Pháp, Nhật, 
Myanma, Cu-ba, Trung Đông, Lào… 

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cạnh tranh 
ngày càng gay gắt, để tồn tại, các DN phải lựa chọn 
hướng đi phù hợp, nhằm phát huy tối đa các thế mạnh 
và trong dòng chảy đó, Công ty Minh Hòa cũng phải 
tự phát huy nội lực để trụ vững, phát triển. Đó là thách 
thức nhưng cũng chính là cơ hội đối với mỗi DN, 
doanh nhân trong nền kinh tế hội nhập 

Trong xưởng sản xuất của Công ty CP Đầu tư Minh Hòa.
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Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất kinh 
doanh, Khải Hoàn cũng không ngừng nâng 
cao chất lượng sản phẩm để phục vụ người 
tiêu dùng. Hiện nay, nước mắm Khải Hoàn 

có 2 dòng sản phẩm. Từ 15-30 độ đạm là “Nước mắm 
Khải Hoàn” và từ 35-43 độ đạm là “Nước mắm Phú 
Quốc - Truyền thống trăm năm - Khải Hoàn”. Đây 
là dòng nước mắm đạt chỉ dẫn địa lý được khối liên 
minh EU công nhận. Theo Quyết định 1401/QĐ-
UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định 
quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản 
phẩm nước mắm thì nước mắm mang chỉ dẫn địa lý 
phải đạt được các tiêu chí:

1. Trên chai nước mắm phải dán tem chỉ dẫn địa lý 
do Ban kiểm soát nước mắm Phú Quốc cấp.

2. Trên nhãn phải có chữ “Phú Quốc - Truyền 
thống trăm năm” và “Logo của EU Châu Âu”.

3. Sản phẩm phải được sản xuất và đóng chai tại 
Phú Quốc.

Nước mắm Khải Hoàn chất lượng, đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm, giá cả cạnh tranh, bao bì mẫu 
mã đẹp, kiểu dáng sang trọng nên rất thuận lợi cho 
người tiêu dùng và du khách làm quà cho người nhà, 
bạn thân….

Nước mắm Khải Hoàn được sản xuất trong dây 
chuyền khép kín: Từ khâu đánh bắt cá cơm tươi thiên 
nhiên được ướp muối trực tiếp ngay trên tàu, sau đó 
cá được vân chuyển về nhà thùng cho vào các thùng 
gỗ có sức chứa từ 12-15 tấn để tiến hành ủ chượp. 
Trong suốt quá trình ủ chượp cá được lên men hoàn 

toàn tự nhiên, không bổ sung thêm enzym phân giải 
để rút ngắn thời gian chượp ủ, theo quy định về nước 
mắm truyền thống. Trong điều kiện nhà thùng có 
mái che và thổ nhưỡng, khí hậu ôn hòa tại Phú Quốc 
được thiên nhiên ban tặng, sản phẩm nước mắm Khải 
Hoàn nói riêng và nước mắm Phú Quốc nói chung có 
màu, mùi, vị thơm ngon rất đặc trưng không nơi nào 
có được. Sau quá trình lên men từ 12-15 tháng, cá sẽ 
cho ra nước mắm thành phẩm, nước rút đầu tiên gọi 
là nước cốt được đóng chai dán nhãn mang thương 
hiệu Khải Hoàn. 

Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc:

MINH PHƯƠNG

Nước mắm Phú Quốc từ lâu đã nổi tiếng cả trong và ngoài nước không chỉ nhờ độ đạm 
cao, có màu, mùi, vị thơm ngon đặc trưng, mà còn bởi truyền thống làm nước mắm lâu 
đời của người dân nơi đây. Nước mắm Phú Quốc Khải Hoàn là một trong những cơ sở 
sản xuất nước mắm truyền thống “cha truyền con nối”. Ra đời hơn 40 năm đến nay, 
Khải Hoàn đã trải qua 3 thế hệ sản xuất và kinh doanh nước mắm và hiện nay thương 
hiệu Khải Hoàn đã nổi tiếng tại đảo ngọc.

cho người tiêu dùngNIỀM TIN  
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Qua nhiều năm nghiên cứu, để đảm bảo chất lượng 
sản phẩm ổn định và đáp ứng nhu cầu thị hiếu của 
người tiêu dùng ngày một tốt hơn, Khải Hoàn đã mạnh 
dạn đầu tư đóng mới một đội tàu chuyên khai thác 
đánh bắt cá cơm phục vụ sản xuất. Khải luôn coi vấn 
đề an toàn vệ sinh thực phẩm là kim chỉ nam cho mọi 
hành động sản xuất, kinh doanh của mình. Từ đó, sản 
phẩm đã được cơ quan Nhà nước cấp chứng nhận đủ 
điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, Khải 
Hoàn đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn HACCP do tập đoàn Anh Quốc (BSI) cấp 
giấy chứng nhận, một lần nữa khẳng định chất lượng 
sản phẩm của mình.

Đã từ lâu, người dân cả nước nói chung đã sử dụng 
nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc. Không chỉ có hương 
vị thơm ngon, độ đậm đặc mà nước mắm Khải Hoàn 
Phú Quốc đã để lại những thi vị đặc biệt khó quên. Đó 
là màu nâu cánh gián, mùi thơm đặc trưng, hậu vị đậm 
đà, khiến người tiêu dùng luôn có một ấn tượng sâu sắc. 

Tuy nhiên, gần đây, người tiêu dùng ở các tỉnh Thái 
Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương đã phản hồi 
về hiện tượng lắng cặn lơ lửng ở đáy chai. Dư luận 
chung đều lo ngại rằng điều này có gây ảnh hưởng gì 
đến sức khỏe người tiêu dùng không? Chúng tôi đã vào 
cuộc và điều tra, nắm bắt cụ thể. 

Ông Vũ Thế Thành, chuyên gia về an toàn thực 
phẩm đã khẳng định: “Nước mắm truyền thống có độ 
mặn cao thường gặp hiện tượng tinh thể muối đóng 
dưới chai hoặc lơ lửng ỏ đáy chai là do điều kiện thời 
tiết thay đổi hoặc bảo quản không tốt trong quá trình 
vận chuyển và lưu giữ hàng hóa. Những cặn này là tinh 
thể muối, hoàn toàn không có hại cho sức khỏe người 
tiêu dùng. Còn nước mắm pha chế khác không gặp 
hiện tượng cặn muối do độ đạm và độ mặn đều thấp”. 

Vậy là mọi băn khoăn, lo lắng của người tiêu dùng 
đã được làm rõ. Điều đó một lần nữa chứng minh rằng 
nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc là sản phẩm an toàn 
tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng. Bởi với hơn 40 
năm chuyên làm nghề chế biến, từ trước tới nay Khải 
Hoàn Phú Quốc luôn là người bạn đồng hành tin cậy 
trong bữa ăn của mỗi gia đình Việt chúng ta. Không 
những vậy, bà con Việt Kiều ở các nước khi về Việt 
Nam luôn mang theo sản phẩm nước mắm Khải Hoàn 
Phú Quốc đến với bạn bè thế giới, được nhiều người 
tin dùng và đánh giá cao về chất lượng. 

Với cách làm khoa học, tỉ mỉ, cẩn thận bằng 
phương pháp truyền thống bao đời, nước mắm Khải 
Hoàn Phú Quốc đã được các cơ quan chức năng đánh 
giá, ghi nhận và người dân tin dùng. Chắc chắn rằng 
trong tương lai, Khải Hoàn Phú Quốc sẽ gặt hái được 
nhiều thành công hơn nữa, xứng đáng là người bạn 
đồng hành trong từng bữa ăn của mỗi gia đình Việt, là 
niềm tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước 



THAY “NHỰA” BẰNG DỪA
Từ năm 1993, nhận thấy nước ta có nguồn nguyên 

liệu từ cây dừa rất dồi dào, nhưng dừa chỉ mới được 
tận dụng để  ăn trái, ông Đặng Quốc Hùng - Giám 
đốc Công ty Thủ công mỹ nghệ Kim Bôi (TP.HCM) đã 
nẩy sinh ý tưởng tạo ra sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
từ dừa. Nghĩ là làm, ông rong ruổi khắp các tỉnh miền 
Tây Nam Bộ để tìm đầu mối thu mua nguyên liệu 
dừa nhưng không được. Những người thu mua dừa đa 
phần là các lái buôn hoặc thương lái nhỏ. Chủ yếu, họ 
mua trái dừa về bỏ mối lại cho các sạp hàng tại chợ 
đầu mối, còn những bộ phận khác như thân cây, lá cây 
dừa thì hầu như không ai quan tâm. Không nản lòng, 
ông Hùng xoay xở, tìm cách khắc phục khó khăn, tự 
tổ chức thu mua nguyên liệu từ dừa để sản xuất các 
mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia dụng, sản 
phẩm công nghiệp...

Thời kỳ đầu, sản phẩm của Công ty làm ra chủ 
yếu là tận dụng nguồn nguyên liệu từ vỏ trái dừa để 
khắc hình con thú (sử dụng trang trí trong nhà), sau 

đó, từng bước, Công ty mày mò nghiên cứu sản xuất 
ra nhiều mặt hàng mới được làm từ nhiều bộ phận 
khác của cây dừa. Qua đó, Công ty đã có hàng trăm 
loại sản phẩm được tạo ra từ nguyên liệu dừa như 
thân cây, lá và quả dừa. Đặc biệt, có những sản phẩm 
có thể thay thế các vật dụng làm bằng nhựa plastic và 
thủy tinh có nguồn gốc từ chất thải nguy hại, khó xử 
lý đang được các gia đình sử dụng khá phổ biến như: 
Chén, bát, bình ly, thìa, đũa, rổ, thảm chùi chân, chóa 
chụp đèn, giỏ hoa, giỏ sách...

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang thương hiệu 
Kim Bôi có mẫu mã đa dạng, phong phú, đã đáp ứng 
được nhiều sở thích của khách hàng như: Hình các con 
thú (chim cánh cụt, thỏ, ngôi sao, con chó, cá heo).... 
Tuy nhiên, khi đem những sản phẩm này chào bán ở 
thị trường nội địa thì rất ít khách hàng quan tâm, chọn 
mua. Trước thực trạng đó, Công ty đã mạnh dạn tạo 
ra bước đột phá mới, bằng cách đưa các loại sản phẩm 
được làm ra từ trái dừa đi chào hàng tại thị trường 
nước ngoài và kết quả mang lại nhiều khả quan, được 
thị trường đón nhận. Hiện, các mặt hàng thủ công mỹ 

SẢN PHẨM TỪ DỪA 
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

SẢN PHẨM TỪ DỪA 
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Bấy lâu nay, nhiều mặt hàng nói chung được làm từ nguyên liệu dừa được biết đến với cái tên 
khá thân thương “Sản phẩm thân thiện môi trường”. Đây là những sản phẩm không gây ra bất 
kỳ nguy hại nào đối với môi trường (cả trong và sau quá trình sử dụng). Thế nhưng, ngay tại thị 
trường nội địa, sản phẩm vẫn đang gặp không ít khó khăn trong quá trình tiêu thụ. 

ANH THƯ
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nghệ mang thương hiệu Kim Bôi làm ra từ nguyên liệu 
dừa đã được xuất khẩu sang các nước như Đức, Hà Lan, 
Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ... Đặc biệt, hơn 10 
năm trở lại đây, Công ty Kim Bôi còn được các đối tác 
Đài Loan đặt hàng sản xuất cây chắn sạt lở bờ sông (từ 
nguyên liệu dừa). Theo đó, xơ của thân dừa được bện 
lại thành dây, bó thành khối có đường kính khoảng 
3cm, dài 3m, xung quanh khối xơ dừa được bọc bởi tấm 
lưới cũng được dệt bằng xơ dừa. Sản phẩm này ngoài 
tác dụng chống sạt lở bờ sông còn có thể kết hợp trồng 
cây để giữ bờ kè.

TẠO THÓI QUEN MỚI
Chỉ tính khoảng 10 năm trở lại đây, ngành nhựa 

Việt Nam đã phải nhập khẩu khoảng 700-800 nghìn 
tấn nhựa PP và khoảng trên 600 nghìn tấn nhựa PE. 
Bình quân tiêu thụ nhựa tính trên đầu người ở nước ta 
khoảng 30 kg/năm và dự báo tăng 30-50%/năm trong 
thời gian tới. Loại nhựa plastic có nhiều ưu điểm như 
nhẹ, khả năng chống ăn mòn tốt, tiện dụng nên hiện 
nay được sử dụng khá phổ biến trong các hộ gia đình. 
Tuy nhiên, cho đến nay chất thải plastic lại trở thành 
chất thải gây hại cho môi trường nhiều nhất.

Hàng năm lượng phế thải nhựa các loại ước tính 
trên 100 triệu tấn. Trong đó, 70% phế thải nhựa có 
nguồn gốc từ bao bì thải và vật dụng gia đình. Sự 
tích lũy plastic trong đất giảm đáng kể năng suất đất 
trong lượng plastic trôi nổi trên kênh, rạch, sông ngòi 
đe dọa đối với các nghề cá, nghề hàng hải, hoạt động 
nhà máy thủy điện, tưới tiêu và hoạt động công cộng 
khác... Hơn nữa, trên 99% plastic có nguồn gốc từ 
nhiên liệu hóa thạch nên việc gia tăng sản xuất và 
tiêu thụ plastic sẽ gây áp lực nặng nề đối với nguồn 
tài nguyên thiên nhiên vốn không thể phục hồi và 
ngày càng cạn kiệt. Đó là chưa kể, khí thải phát sinh 
trong quá trình khai thác, tổng hợp nhựa, sản xuất 
và tái chế các sản phẩm nhựa là nguồn ô nhiễm môi 
trường không khí nghiêm trọng. Các khí độc hại trong 
khí thải công nghiệp sản xuất các sản phẩm nhựa bao 
gồm những thành phần CO2, HCL, NOx,Sox, bụi hóa 
chất... Một số chất bay hơi từ dây chuyền sản xuất 
nhựa, tái chế hoặc đốt nhựa phế thải là những hợp 
chất dioxin hoặc tác nhân có thể gây ung thư...

Ông Hùng cho biết, Việt Nam có được nguồn 
nguyên liệu dừa rất tiềm năng, nên nước ta hoàn toàn 
có thể phát triển sản xuất vật dụng gia đình, thậm chí 
trong sản xuất công nghiệp... từ nguyên liệu dừa để 
thay thế vật dụng bằng nhựa, thủy tinh. Đơn cử như từ 

năm 2009 đến nay, Công ty đã sản xuất thành công tấm 
lưới hấp thụ sơn bằng xơ dừa thay cho tấm hấp thụ sơn 
bằng sợi thủy tinh sử dụng cho các ngành công nghiệ 
phun sơn và thực tế đã minh chứng, sản phẩm tấm lưới 
này  hiện đang được ứng dụng tại một số công ty lớn 
ở Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM... Kết quả cho thấy, 
chất lượng hấp thụ sơn của tấm lưới xơ dừa không kém 
gì so với tấm lưới thủy tinh. Đáng nói hơn, việc xử lý 
đối với tấm xơ dừa sau khi hấp thụ sơn đơn giản và rẻ 
hơn rất nhiều so với tấm sợi thủy tinh.

Việc ứng dụng chất liệu từ cây dừa để thay thế chất 
liệu nhựa là hướng đi “thân thiện môi trường”. Tuy 
nhiên, để sản phẩm được sản xuất từ dừa thực sự đi 
vào cuộc sống có lẽ còn phải chờ chủ trương hỗ trợ từ 
phía Nhà nước như trợ giá đối với sản phẩm thân thiện 
môi trường. Đồng thời, phải đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền - biện pháp mang lại hiệu quả nhất để người dân 
hiểu và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường 
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Nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ được làm từ nguyên liệu dừa.
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Bằng sự nỗ lực vượt khó vươn lên, với khí thế thi 
đua sôi nổi, CBCC&NLĐ Sở Kế hoạch và Đầu 
tư Thanh Hóa đã nỗ lực không ngừng phấn đấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được thể 

hiện qua các lĩnh vực công tác:

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch tiếp tục 
được tăng cường, nội dung, chất lượng các quy hoạch 
được nâng lên. Sở đã tham mưu lựa chọn tư vấn nước 
ngoài xây dựng, rà soát, cập nhật quy hoạch tổng thể 
KT-XH tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, quy hoạch giai 
đoạn 2031-2030, tầm nhìn 2040, tham mưu Chủ tịch 
UBND tỉnh thẩm định và thành lập Hội đồng thẩm 
định Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo 
ngoài trời tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030, tham mưu đôn đốc chỉ đạo đơn vị tư 
vấn lập quy hoạch theo tiến độ. 

Năm 2017, Sở đã triển khai phê duyệt đề cương 3 
dự án, gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH 
tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Quy hoạch giai đoạn 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040; Quy hoạch chung 
xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn; Quy hoạch chung xây 
dựng thành phố Sầm Sơn, dự kiến báo cáo thẩm định 
và trình duyệt vào cuối năm 2017. Vốn thực hiện các 
dự án quy hoạch năm 2017 là 65.300 triệu đồng, đến 
nay đã giao 53.104,8 triệu đồng, bằng 81% kế hoạch. 

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức Đoàn công 
tác cấp cao sang thăm và làm việc với chính quyền 
tỉnh Hủa Phăn (Lào), đồng thời ký kết thỏa thuận hợp 

tác KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2017, góp phần 
tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của 2 
tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Tổ chức Hội nghị xúc tiến 
đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017 nhằm giới thiệu các 
quy hoạch, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, các 
dự án ưu tiên thu hút đầu tư và các cơ chế, chính sách 
khuyến khích đầu tư và tỉnh Thanh Hóa. Sáu tháng đầu 
năm đã chấp nhận chủ trương đầu tư cho 10 dự án đầu 
tư trong nước (DDI), với số vốn đăng ký đầu tư 1.575 
tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự 
án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đăng ký 79,5 
triệu USD. Giá trị khối lượng thực hiện 6 tháng ước đạt 
1.700 tỷ đồng, trong đó giá trị khối lượng thực hiện các 
dự án FDI 250 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện các 
dự án DDI ước đạt 1.450 tỷ đồng. 

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng, Sở đã chủ động tham 
mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính về kết quả thực hiện, giải ngân của 
từng dự án và đề nghị kéo dài thời gian thực hiện, giải 
ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2016. 
Đồng thời, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà soát, 
hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 
nguồn ngân sách Trung ương, trong đó có đầu tư vào 
Khu dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
và Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa theo Nghị quyết 93/
NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ. 

Đặc biệt, công tác xét duyệt, điều chỉnh giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo đúng 
trình tự, thủ tục và thời gian quy định. 6 tháng đầu 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thuộc UBND tỉnh, với nhiệm 
vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh Thanh Hoá thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: Tổng hợp về quy 
hoạch, chính sách quản lý kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư 
trong nước, đầu tư nước ngoài; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển 
chính thức, nguồn viện trợ phi chính phủ; đấu thầu, đăng ký kinh 
doanh, tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, 
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; cung ứng dịch vụ công thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa: 

Ông HOÀNG VĂN HÙNG 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Thanh Hóa XUÂN TRƯỜNG

XỨNG ĐÁNG LÀ CƠ QUAN THAM MƯU 
ĐẮC LỰC CHO TỈNH

XỨNG ĐÁNG LÀ CƠ QUAN THAM MƯU 
ĐẮC LỰC CHO TỈNH
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năm 2017, trên địa bàn tỉnh ước có 1.093 doanh nghiệp 
thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 7/286 tỷ đồng, 
so với cùng kỳ tăng 53,5% về số doanh nghiệp và tăng 
41,3% về vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình bình 
quân trên một doanh nghiệp đạt 6,7 tỷ đồng, tăng 36% 
so với cùng kỳ. Số lao động đăng ký của các doanh 
nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm là 13.576 
lao động, tăng 7,4% so với cùng kỳ. 

Cùng với các mặt công tác, việc cải cách hành 
chính tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với rà soát, đơn giản 
hóa thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. 
Việc niêm yết các TTHC (102 TTHC đã công bố) được 
Sở thực hiện nghiêm túc, công khai theo đúng quy định 
của tỉnh về trình tự, thời gian xử lý, lệ phí, thành phần 
hồ sơ, cơ sở pháp lý thực hiện TTHC, tạo thuận lợi cho 
tổ chức và công dân tìm hiểu, thực hiện thủ tục nhanh 
chóng. Toàn bộ nội dung, yêu cầu hồ sơ, quy trình, 
thời gian thực hiện thủ tục hành chính, mức phí và lệ 
phí thực hiện thủ tục hành chính được công khai ngay 
tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đăng tải trên 
cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng 
thông tin điện tử của tỉnh. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, để tham mưu 
cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh các giải pháp 
chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm 
2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục tổ chức thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương 
nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động 
văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân để kịp thời tham 
mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các 
giải pháp chỉ đạo điều hành, có biện pháp giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 
nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, 

dự án và bảo đảm hoàn thành giải ngân theo kế hoạch. 

Cập nhật tỉnh hình KT-XH trong nước và ngoài 
nước, chủ động nắm bắt thời cơ để tiếp tục nâng cao 
chất lượng tham mưu, công tác dự báo để phục vụ lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH của tỉnh

Đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các chương trình, dự 
án ODA, nhất là các dự án kết thúc hiệp định trong 
năm 2017 như: Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát 
nước thị xã Bỉm Sơn thuộc dự án cấp nước và nước 
thải đô thị (vốn WB). Phát triển hệ thống tưới kênh Bắc 
sông Chu - Nam sông Mã (vốn ADB). 

Tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý 
nhà nước về đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư. Thực 
hiện có hiệu quả các giải pháp để phát triển mạnh 
doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu 
năm 2017 có 3.000 doanh nghiệp mới được thành lập. 

Triển khai kế hoạch đào tạo và khởi sự doanh 
nghiệp và bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Chú trọng tổ chức tập 
huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực 
kế hoạch và đầu tư cho đội ngũ cán bộ, công chức 
làm công tác kế hoạch các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư và 
các đơn vị liên quan.

Với khối lượng công việc rất lớn, bao trùm các 
vấn đề kinh tế xã hội của địa phương và công tác 
đối ngoại, vì vậy mỗi cán bộ công chức người lao 
động của ngành Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thanh Hoá 
phải nỗ lực không ngừng làm việc với tinh thần trách 
nhiệm cao, năng lực vượt trội và sự tận tâm miệt mài. 
Những nỗ lực ấy đã được chứng minh bằng kết quả 
vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu cho tỉnh trong 
tiến trình hội nhập quốc tế 

Dự án công nghiệp lọc dầu Nghi Sơn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
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Theo ông Đỗ Đình Phương - Giám đốc Công ty 
CP Công viên Cây xanh & Chiếu sáng đô thị 
thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch Chi hội Chiếu 
sáng khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên: 

Từ ngày thành lập, Chi hội có 22 hội viên, gồm 12 đơn 
vị quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công 
cộng; 10 đơn vị tư vấn, sản xuất kinh doanh, dịch vụ; 
đến nay Chi hội có 28 hội viên. 

TỪ NHỮNG CHỦ TRƯƠNG SÁT, ĐÚNG... 
TRỞ THÀNH HIỆN THỰC

Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, bước vào năm 
thứ 3, Chi hội Chiếu sáng khu vực Nam Trung Bộ và 
Tây Nguyên thực hiện Nghị quyết Đại hội chuyên 
ngành lần thứ nhất cùng những thách thức mới và 
thuận lợi đan xen.

Với nhận thức chung: Không chỉ là chiếu sáng cho 
mỹ quan đô thị mà ánh sáng cần cho hầu hết các hoạt 
động phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực an ninh 
trật tự, văn minh, an toàn giao thông, môi trường, phát 
triển giáo dục và ngành nghề... Chính vì thế, hành lang 
pháp lý về chiếu sáng đã được Chính phủ tạo lập và ban 
hành từ những ngày đầu công cuộc đổi mới đất nước.

Hiện nay, hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị 
khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được bố trí 
lắp đặt ở các đô thị và rải rác ở các vùng ven có tất 
cả 205.000 điểm sáng với tổng chiều dài 6.400 km, tăng 
11% so với năm 2016, trong đó: Chiếu sáng đường phố 
có 140.000 bộ đèn cao áp các loại và đèn LED, công 
suất nhỏ nhất 70W, công suất lớn nhất 1.000W được 
thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường 
phố, quảng trường đô thị, tỷ lệ chiếu sáng đường phố 
chính đạt khoảng 81%.

Trong phong trào chiếu sáng đường quê, đã có 
61.000 bộ đèn cao áp, đèn LED và compact huỳnh 
quang, công suất nhỏ nhất 24W, công suất lớn nhất 

100W, đường làng ngõ xóm đã bừng lên ánh sáng hạnh 
phúc trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, tuy tỷ 
lệ chiếu sáng ngõ xóm mới đạt khoảng 45%.

Có thể nói, với sự chỉ đạo của chính quyền địa 
phương và hoạt động có hiệu quả của từng Chi hội 
Chiếu sáng, toàn vùng đã cơ bản khép kín và chan hòa 
ánh sáng. Tiêu biểu như Thành phố Đà Nẵng có một 
số công trình chiếu sáng mỹ thuật nỗi bật: Sông Hàn; 
cầu Thuận Phước; cầu Rồng; cầu vượt ngã ba Huế; tòa 
nhà Trung tâm hành chính. Thành phố Nha Trang có 
hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED tòa nhà UBND 
thành phố, Thành ủy Nha Trang. Quy Nhơn có các 
cụm chiếu sáng tòa nhà UBND thành phố; Thành uỷ 
Quy Nhơn; tượng đài Quang Trung; tượng đài Trần 
Hưng Đạo và tháp đôi; thành phố Buôn Ma Thuột ánh 
sáng về đêm đã tôn lên vẻ đẹp của tượng đài Chiến 
Thắng… và hệ thống đèn trang trí trên các tuyến đường 
phố của các đô thị trong khu vực…  

Ánh sáng đã về với hầm đường bộ Hải Vân nối 
liền thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, chiếu 
sáng hầm đường bộ Đèo Cả nối hai tỉnh Khánh Hòa 
và Phú Yên.

“Không tiết kiệm ánh sáng mà 
tiết kiệm năng lượng”

Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội khu vực 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam 
Trung Bộ và Tây Nguyên, lĩnh vực chiếu sáng đã có những bước tiến mạnh mẽ cả về lượng 
và chất. Chi hội Chiếu sáng khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được thành lập theo 
Quyết định số 60/QĐ-HCSVN, ngày 25/8/2015 thuộc Hội Chiếu sáng Việt Nam và đã 
tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020.  

VĂN THUẬN

Chi hội chiếu sáng khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 

Thành phố Quy Nhơn về đêm.
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ĐẾN NHỮNG GIẢI PHÁP “TIẾT KIỆM 
NĂNG LƯỢNG MÀ VẪN SÁNG HƠN”

 Điểm nổi bật trong vận hành hệ thống chiếu sáng 
tại các địa phương trong khu vực thời gia qua là đã ứng 
dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại và thiết bị tiết kiệm 
năng lượng một cách khả quan. Các Chi hội Chiếu sáng 
đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các Công 
ty Điện lực tỉnh triển khai thực hiện Luật Sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả, qua đó, các hoạt động kiểm 
tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng theo các tiêu 
chuẩn chiếu sáng hiện hành, đảm bảo nguyên tắc chiếu 
sáng hiệu quả, tiết kiệm.

Việc sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu quả cao (đèn 
2 cấp công suất, đèn LED tiết kiệm điện), được đưa vào 
nghiên cứu sử dụng thiết bị chiếu sáng sử dụng năng 
lượng mặt trời. Hầu hết các địa phương trong vùng đã 
áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động đóng cắt 
đảm bảo chiếu sáng hợp lý theo thời gian ban đêm cho 
các hệ thống chiếu sáng công cộng.

Trong thời gian thực hiện Giờ trái đất, cao điểm 
tiết kiệm điện mùa khô, nhiều địa phương đã vận hành 
hệ thống chiếu chiếu sáng theo phương thức cắt đèn 
xen kẽ, cắt cưỡng bức vào giờ thấp điểm còn gọi là giải 
pháp tình thế, 2 đèn tắt 1 đèn đỏ, hoặc 2 đỏ 1 tắt. 

Về giải pháp xây dựng Trung tâm điều khiển thành 
phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, đang triển khai các bước phê 
duyệt và lắp thí điểm trong phạm vi nhỏ; thành phố 
Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam đang lắp đặt vận hành, giải 
pháp công nghệ mới; thành phố Đà Nẵng ứng dụng 
thành công, hiệu quả về ánh sáng rất cao, có nhiều 
ưu điểm nổi bật so với các  loại đèn truyền thống đã 
và đang còn sử dụng, đó là giải pháp lắp đặt đèn theo 
công nghệ LED.  Ưu điểm của loại đèn LED này là 
hiệu suất phát quang cao, tiêu tốn ít điện năng, không 
ô nhiễm môi trường, tuổi thọ cao. Nhược điểm là giá 
thành đắt, tiêu chuẩn cho bộ đèn LED chưa được ban 
hành. Hiện nay, toàn khu vực đã có 20.000 bộ đèn LED 
đang vận hành, chiếm tỷ lệ 13,1% hệ thống, riêng thành 
phố Đà Nẵng có đến 12.500 đèn LED dùng cho chiếu 
sáng đường phố, ngõ xóm, công viên vườn hoa và các 
công trình kiến trúc. 

Nhờ áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện với tinh 
thần: “Không tiết kiệm ánh sáng mà tiết kiệm năng 
lượng”, “Chiếu sáng hiệu quả”, các địa phương đã tiết 
kiệm bình quân ≥5% so với năm 2016, giảm chi phí cho 
ngân sách, được cán bộ nhân dân đồng tình hưởng ứng.

TẦM NHÌN MỚI CHO CHIẾU SÁNG 
TƯƠNG LAI

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
nhiệm kỳ III của Hội Chiếu sáng Việt Nam, Nghị 

quyết của Chi hội Chiếu sáng khu vực Nam Trung Bộ 
- Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020, năm 2018 và những 
năm tới, Chi hội còn phải đối mặt với những khó 
khăn, thách thức, các hội viên cần nhanh chóng nắm 
bắt thời cơ, vận hội mới, tranh thủ mọi nguồn lực, sự 
lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương, sự liên 
kết giữa các chi hội thành viên để vượt qua những 
thách thức, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, thúc 
đẩy công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý, vận hành 
hệ thống chiếu sáng đô thị nói riêng và chiếu sáng 
nói chung theo hướng tiết kiệm hiệu quả với phương 
châm “không tiết kiệm ánh sáng mà tiết kiệm năng 
lượng”, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh 
tế - xã hội của địa phương. Trong đó tuyên truyền, 
phổ biến rộng rãi kiến thức về khoa học, công nghệ, 
quản lý chiếu sáng cho các tổ chức và nhân dân trên 
các lĩnh vực. Đề xuất với Nhà nước ban hành cơ chế, 
chính sách nhằm thúc đẩy ngành chiếu sáng phát triển 
tương xứng với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa đất nước, tiến đến đạt trình độ ngang tầm các đô 
thị lớn trong cả nước và từng bước với các nước trong 
khu vực và thế giới. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết 
kiệm của Nhà nước, vận động hội viên thực hiện Luật 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Quốc 
hội ban hành và các chỉ thị, văn bản hướng dẫn khác 
của Chính phủ, của các bộ ngành về sử dụng điện tiết 
kiệm. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng công nghệ và thiết bị chiếu sáng mới vào thực 
tiễn để không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng 
hệ thống chiếu sáng. Mở rộng quan hệ hợp tác với các 
cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trong và ngoài 
khu vực để trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác 
về lĩnh vực chiếu sáng công cộng.  

Hội cần phối hợp với địa phương tổ chức hội thảo 
chuyên đề: Chiếu sáng xanh; chiếu sáng học đường; 
đèn đánh bắt xa bờ; chiếu sáng trong nông nghiệp;… 
Sử dụng năng lượng sạch (năng lượng gió, mặt trời,…); 
Lắp đặt trình diễn đèn LED ở một số tuyến đường tại 
một số địa phương.

Trong hội nhập quốc tế hiện nay, lĩnh vực chiếu 
sáng của nước ta vừa phải bắt kịp công nghệ hiện đại 
của thế giới, vừa tạo lập và giữ vững được bản sắc Việt 
Nam, ánh sáng hòa hợp với tâm hồn, với thuần phong 
mỹ tục của Việt Nam, không thể hòa tan theo các đô 
thị phương Tây, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm 
ánh sáng, hủy hoại môi trường sống bằng ánh sáng.

Qua Hội nghị thường niên, Chi hội Chiếu sáng khu 
vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên tại Quy Nhơn ngày 
26/8/2017, các hội viên như được tiếp thêm sức mạnh 
và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội III ngành 
Chiếu sáng, hướng tầm nhìn về một Việt Nam chan 
hòa ánh sáng hạnh phúc và giàu đẹp 
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương

Đó là chủ đề chính của cuộc Hội thảo do Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) vừa tổ 
chức vào ngày 19/9/2017 tại Hà Nội. Hội thảo nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
công nghiệp nông thôn (CNNT), Trung tâm Khuyến công và nhiều cơ quan hữu quan những nội 
dung, thông tin hữu ích và cập nhật về thị trường sản phẩm CNNT trong nước và khu vực hiện 
nay. Qua đó, bàn thảo và đưa ra nhiều giải pháp để cải thiện, nâng cao sức cạnh tranh cũng như 
đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm CNNT Việt Nam vào thị trường ASEAN.

“Phát triển sản phẩm công nghiệp 
nông thôn - Cơ hội từ ASEAN”

THANH BA

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
ông Hoàng Chính Nghĩa - 
Phó Cục trưởng Cục Công 
Thương địa phương nhấn 

mạnh, trong những năm qua, xây 
dựng và phát triển thương hiệu sản 
phẩm CNNT là mục tiêu quan trọng 
trong hoạt động khuyến công quốc 
gia. Hoạt động này đã được chú 
trọng đẩy mạnh và đạt được nhiều 
kết quả đáng ghi nhận, góp phần 
đưa hoạt động khuyến công trở 
thành một trong những điểm sáng 
của ngành và đóng góp đáng kể vào 
sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. 

Tuy nhiên, để đẩy mạnh các 
hoạt động phát triển sản phẩm 
CNNT, nhằm khai thác, chinh 
phục thị trường ASEAN, Cục 
Công Thương địa phương sẽ phải 
cùng các đơn vị nỗ lực, thúc đẩy 
hơn nữa các hoạt động khuyến 
công với cộng đồng doanh nghiệp 
(DN), cơ sở CNNT trong thời kỳ 
hội nhập; tiếp tục khuyến khích 
các cơ sở tăng cường sáng tạo, ứng 
dụng công nghệ hiện đại vào sản 
xuất, từ đó nâng cao năng lực cạnh 
tranh, xây dựng thương hiệu tại các 
quốc gia ASEAN. Mong rằng, với 
sự đồng hành của các chính sách 
khuyến công, các cơ sở CNNT 
Việt Nam sẽ không bỏ lỡ những cơ 
hội vàng hiện nay.

Ngay sau phần khai mạc, các 
chuyên gia đến từ Cục, Vụ, Viện, 
Sở Công Thương, Trung tâm 
Khuyến công cùng đại diện các cơ 
sở CNNT đã tham luận, trao đổi ý 

kiến cũng như đưa ra nhiều cách 
thức, giải pháp để đẩy mạnh liên 
kết, hợp tác, đổi mới, nâng cao 
chất lượng hoạt động khuyến công, 
phát triển sản phẩm CNNT trong 
thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 
sâu rộng hiện nay. Theo đó, các ý 
kiến, tham luận đều hướng tới việc 
phải tiếp tục khuyến khích các cơ 
sở CNNT không ngừng đổi mới 
sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện 
đại vào sản xuất, chú trọng đầu 
tư cho chất lượng sản phẩm. Từ 
đó, nâng cao năng lực cạnh tranh 
thương hiệu, tăng cường quảng bá, 
xúc tiến thương mại, tận dụng cơ 
hội tại các quốc gia ASEAN.

Ông Lê An Hải - Phó Vụ trưởng 
Vụ Thị trường châu Á - châu Phi 
cho biết: “ASEAN là khu vực kinh 
tế có quy mô đáng kể, năng động 
và ngày càng lớn mạnh trên phạm vi 
toàn thế giới. Đây là thị trường với 
622 triệu người tiêu dùng và tổng 
GDP khoảng 2,6 nghìn tỷ USD, là 
nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới, 
thứ 3 châu Á và có tiềm năng vô 
cùng to lớn cho các DN. Doanh 
nghiệp xuất khẩu Việt Nam được 
hưởng lợi từ việc xuất khẩu hàng 

hóa sang thị trường ASEAN vì các 
hàng hóa này không chịu thuế nhập 
khẩu hoặc được hưởng mức thuế 
thấp... Đây thực sự là một mảnh đất 
màu mỡ cho các DN, cơ sở sản xuất 
sản phẩm CNNT Việt Nam tiếp cận 
và chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, 
một trong những thách thức khi hội 
nhập khu vực và quốc tế là sự liên 
kết trong nước của các DN Việt 
Nam cần sớm được cải thiện...”. 

Tại Hội thảo, TS. Đặng Mai 
Anh - Phó hiệu trưởng Trường Đại 
học Mỹ thuật Công nghiệp cũng 
như chuyên gia Thủ công mỹ nghệ 
Vũ Huy Thiều, bà Phạm Thu Gi-
ang - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học 
Công nghệ (Bộ Công Thương) đều 
cho rằng, trên con đường hội nhập 
và phát triển, các sản phẩm CNNT, 
cần đáp ứng nhu cầu sử dụng một 
cách linh hoạt, năng động, phù hợp 
với các điều kiện sống, quan niệm 
tập tục của người dân. Hơn nữa, 
sản phẩm cần có giá thành cạnh 
tranh, tạo sự khác biệt, nâng cao 
giá trị thẩm mỹ, đáp ứng nhiều tầng 
lớp sử dụng, đảm bảo chất lượng 
cao, thể hiện được đặc trưng văn 
hóa của Việt Nam… 

Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT tham dự
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT quy định, 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, 
phát triển cụm công nghiệp (CCN). Theo đó, Thông tư quy định, hướng dẫn rất rõ những nội dung về Quy hoạch 
phát triển CCN; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; chế độ báo cáo, cơ sở dữ liệu và các mẫu văn bản, quy 
chế quản lý về CCN của Nghị định 68. Các mẫu văn bản, quy chế quản lý về CCN cũng được quy định tại Phụ 
lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này để các địa phương căn cứ áp dụng cho phù hợp thực tế.

Cục Công Thương địa phương là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về 
CCN trên phạm vi cả nước; có trách nhiệm hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 
Thông tư này. Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc UBND cấp huyện là đơn vị đầu mối giúp UBND 
huyện quản lý CCN trên địa bàn. Thông tư 15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2017 và thay thế Thông tư 
số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương; bãi bỏ chế độ báo cáo CCN tại Biểu số 05/SCT-BCT 
ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ Công Thương và các quy định của Bộ 
Công Thương trái với Thông tư này./.

QUỲNH ANH

Ngày 11/9, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc đã phối hợp với phòng Kinh 
tế TP. Vĩnh Yên; UBND phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên; Cơ sở sản xuất Vương Đình Hùng tổ chức nghiệm thu 
đề án “Hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất mộc”.

Đây là Đề án có tổng kinh phí thực hiện 226 triệu đồng, trong đó, nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ là 100 
triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ này mà cơ sở sản xuất Vương Đình Hùng đã mạnh dạn đầu tư mua mới hệ thống máy 
móc, thiết bị sản xuất mộc bao gồm 01 máy bào cuốn MCP, 01 máy cưa sẻ nhiều lưỡi và 01 máy đục thủy lực. 
Những thiết bị này đều có ưu điểm là kết cấu đơn giản, hiện đại, dễ dàng thao tác, sử dụng… Thiết bị đi vào vận 
hành đã góp phần tạo ra các sản phẩm có chất lượng và tính thẩm mỹ cao cung cấp cho thị trường, đồng thời tạo 
việc làm cho 07 lao động địa phương, thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng.

PV

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2017/NĐ-CP VỀ QUẢN 
LÝ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP

Vĩnh Phúc: 
NGHIỆM THU ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ MÁY MÓC THIẾT BỊ SẢN XUẤT MỘC”

 HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ỨNG DỤNG MÁY MÓC HIỆN ĐẠI TRONG 
SẢN XUẤT MỘC MỸ NGHỆ

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước đã phối hợp với  Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng huyện Bù Đăng tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy điêu khắc CNC” cho Công ty TNHH 
MTV Hương Trà My. Kết quả cho thấy, từ 100 triệu đồng do Trung tâm Khuyến công Bình Phước hỗ trợ, Công ty 
Hương Trà My đã mạnh dạn đầu tư mới một Máy điêu khắc CNC: Model FCT-2025W-6S với công suất từ 4 đến 6 
sản phẩm/giờ (tùy theo kích thước sản phẩm); đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật trong chế tạo máy cũng 
như an toàn trong quá trình vận hành sản xuất.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Đăng đã đánh giá cao sự hỗ trợ từ 
nguồn kinh phí khuyến công cho các cơ sở công nghiệp nông thôn để phát triển sản xuất và mong muốn Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp 
trên địa bàn huyện./.

T.A

Khuyến công Bình Phước:



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG48 49

KHUYẾN CÔNG KHUYẾN CÔNG

Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 700 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng với 
sản lượng trên 750 triệu viên gạch các loại một năm. Trong đó, còn gần 300 lò gạch đất 
sét nung thủ công được phân bố chủ yếu tại các huyện: Phú Lương, Phú Bình, Đại Từ, Võ 
Nhai, Định Hóa… Đa phần các cơ sở này vẫn sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu, dẫn 
đến năng suất thấp, chất lượng gạch không đồng đều, giá thành cao, dẫn tới khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm bị hạn chế. Đặc biệt, lượng khí thải từ các lò gạch nung là rất 
lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

TUẤN ANH

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Thái 
Nguyên đã có nhiều chủ trương khuyến khích 
các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung từng 
bước chuyển đổi công nghệ từ sản xuất gây 

ô nhiễm môi trường sang công nghệ sản xuất sạch hơn 
nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khói bụi, khí 
CO2. Tuy nhiên, điều khó khăn là hầu hết các cơ sở, 
doanh nghiệp đều thiếu thông tin về công nghệ, thiếu 
vốn đầu tư để thay đổi trang thiết bị sản xuất hiện đại.

Để tháo gỡ những khó khăn cho các cơ sở sản 
xuất gạch trên địa bàn, hàng năm, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên 

đã lập kế hoạch hỗ trợ các cơ sở sản xuất gạch cải tiến 
công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. 
Trong đó, Khuyến công Thái Nguyên đã hỗ trợ nhiều 
doanh nghiệp về vốn đầu tư hệ thống máy móc ban 
đầu và tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về tính hiệu 
quả của các mô hình lò sản xuất gạch không nung để 
các cơ sở từng bước tiếp cận, chuyển đổi và ứng dụng 
thành công. Nổi bật, trong năm 2017, từ nguồn kinh 
phí khuyến công địa phương, Trung tâm Khuyến công 
Thái Nguyên đã hỗ trợ trên 153 triệu đồng cho Công 
ty TNHH Khánh Hưng (xã Trung Lương, huyện Định 
Hóa) để mua mới một máy ép gạch không nung. 

Thái Nguyên:
Khuyến khích doanh nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng không nung

Với ưu điểm là chi phí thấp, hiệu quả sản xuất cao, dễ vận hành khai thác, máy ép gạch không nung đang là sự lựa chọn 
hàng đầu đối với các cơ sở sản xuất gạch.
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Ưu điểm của máy ép gạch không nung là nguồn 
vốn đầu tư ban đầu không quá lớn. Hơn nữa, nhà 
xưởng để làm việc cũng rất đơn giản, không đòi hỏi 
cầu kỳ giúp tiết kiệm chi phí cho nhà sản xuất. Ngoài 
ra, hệ thống máy móc được thiết kế nhỏ gọn nên việc 
vận chuyển cũng dễ dàng, nhanh chóng hơn. Đặc biệt, 
không như những thiết bị công nghiệp sản xuất gạch 
khác, mỗi dây chuyền phải có nhiều công nhân thực 
hiện công việc, với hệ thống máy ép gạch không nung 
thì mỗi dây chuyền chỉ cần 03 thợ để điều hành và mỗi 
ca có thể sản xuất được từ 6.000 đến 12.000 viên.

So với lò gạch thủ công thì trong quá trình sản xuất, 
máy ép gạch không sử dụng nguồn nguyên liệu đất sét 
mà thay vào đó là những vật liệu xỉ than đá, xỉ quặng, 
bột đá, xi măng, cát… đây đều là những nguyên liệu sẵn 
có và rất dễ tìm nên không tốn kém về chi phí. Đồng 
thời, máy ép gạch không nung không dùng nguyên liệu 
than, củi để đốt nên đã giúp tiết kiệm nhiên liệu và hạn 
chế gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, do là thiết 
bị máy móc hiện đại nên trong quá trình hoạt động, 
máy có tiếng ồn thấp, ít bụi, khi sản xuất sẽ cho ra 
những sản phẩm gạch đảm bảo chất lượng, có khả năng 
cách âm, cách nhiệt, chống thấm tốt, kích thước gạch 
chuẩn giúp công trình xây dựng đạt cả về chất lượng 
và giá trị thẩm mỹ. 

Là một trong những đơn vị được thụ hưởng các 
ưu đãi từ chính sách khuyến công, ông Nguyễn Văn 
Khải - Giám đốc Công ty TNHH Khánh Hưng cho 
biết: Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu 
của thị trường cũng như tính ưu việt, tiềm năng về đầu 
ra của sản phẩm gạch không nung, Công ty đã mạnh 
dạn đầu tư gần 750 triệu đồng để xây dựng nhà máy 
sản xuất gạch không nung, bao gồm các hạng mục: 
Máy ép gạch không nung, băng chuyền, nhà xưởng, 
sân kho,… Ban đầu Công ty đã gặp không ít những khó 

khăn, nhưng được sự quan tâm, ủng hộ của Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái 
Nguyên thì cho đến nay, Khánh Hưng đã có những 
bước phát triển đầu tiên. Sản phẩm gạch của Khánh 
Hưng được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 
tỉnh đánh giá là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất 
lượng và được đông đảo khách hàng tin dùng. Đặc biệt, 
với công suất hoạt động ổn định như hiện tại, hàng 
năm sẽ đem lại lợi nhuận cho Công ty trên 250 triệu 
đồng; Đóng góp thuế hàng năm cho nhà nước gần 64 
triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã giải quyết việc làm 
và tạo thu nhập ổn định cho 15 lao động địa phương 
với mức lương bình quân trên 5,2 triệu đồng/người/
tháng, góp phần ổn định xã hội.

Có thể khẳng định, thành công của các đề án hỗ 
trợ doanh nghiệp đã tạo dựng được niềm tin cho các 
cơ sở công nghiệp nông thôn.Thông qua tính hiệu quả 
của các đề án sẽ là cơ sở để Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên tiếp tục 
giới thiệu, khuyến khích phát triển lò gạch không nung 
tại địa phương theo hướng công nghiệp hiện đại. Qua 
đó, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất gạch không 
nung phát triển và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn lò gạch 
đất sét nung trong thời gian tới 

Gạch không nung đã được đông đảo khách hàng trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên tin dùng.
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Ninh Bình: 

Những năm gần đây, Ninh Bình là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp 
cao nhất cả nước, kéo theo đó là rất nhiều doanh nghiệp (DN) tại các khu, cụm công nghiệp có nhu 
cầu sử dụng thép định hình để xây dựng nhà xưởng, kho chứa hàng hóa. Trong khi nguồn cung 
trong nước còn hạn chế, đặc biệt, các loại sản phẩm thép ống, thép hộp phục vụ ngành xây dựng, 
giao thông, làm khung container vẫn phải nhập khẩu với chi phí cao. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu 
tiêu thụ thép, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh Phát đã quyết định xây dựng nhà 
máy sản xuất thép định hình tại huyện Yên Khánh để phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh.

Nhận thấy đây là dự án 
sản xuất thép định 
hình đầu tiên trên địa 
bàn tỉnh sử dụng công 

nghệ hiện đại so với các nhà máy 
sản xuất thép khác, đồng thời, để 
giúp các DN trong tỉnh giảm sự 
phụ thuộc vào thép nhập khẩu, 
tiết kiệm chi tiêu ngoại tệ và thời 
gian, Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến thương mại Ninh Bình đã 
đề xuất với Cục Công Thương địa 
phương, Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 
(Bộ Công Thương) hỗ trợ Công ty 
TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh 
Phát xây dựng mô hình trình diễn 
kỹ thuật sản xuất thép định hình.

Tổng mức đầu tư xây dựng 
nhà xưởng, mua sắm dây chuyền 
sản xuất của dự án là 15 tỷ 470 
triệu đồng. Trong đó, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp 1 hỗ trợ hơn 370 triệu 
đồng từ nguồn kinh phí khuyến 
công quốc gia năm 2017. Sau một 
thời gian ứng dụng dây chuyền sản 
xuất mới, kết quả cho thấy các 
sản phẩm làm ra cuối cùng là các 
ống thép, thép hộp định hình có 
chất lượng cao, mẫu mã đẹp. Hiện 
nay, với công suất đạt 5.000 tấn 
sản phẩm, dự kiến lợi nhuận hàng 
năm của Vĩnh Phát đạt gần 1,9 tỷ 
đồng. Bên cạnh đó, với hệ thống 
máy móc mới, Công ty đã tạo thêm 

được nhiều việc làm cho lao động 
tại địa phương với mức thu nhập từ 
4 - 5 triệu đồng/người/tháng, qua 
đó, góp phần tăng nguồn thu ngân 
sách cho Nhà nước, ổn định đời 
sống kinh tế xã hội tại địa phương.

Trao đổi với phóng viên, ông 
Nguyễn Thế Lanh - Phó Giám đốc 
Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp 1 chia 
sẻ: “Dây chuyền sản xuất mới với 
công nghệ tiên tiến đã giúp Công ty 
Vĩnh Phát nâng cao tính chủ động 
trong khâu sản xuất, cũng như có 
khả năng đáp ứng được các đơn 
hàng lớn, có giá trị cao, điều mà với 
dây chuyền cũ, Công ty chưa thể 
làm được. Đặc biệt, xét về tính hiệu 
quả kinh tế thì chi phí sản xuất 01 
kg tôn, thép định hình hết khoảng 
15.900 đồng, DN bán ra thị trường 

với giá 16.400 đồng; thời gian khấu 
hao nhà xưởng sau 20 năm, khấu 
hao thiết bị máy móc sau 10 năm… 
Như vậy, sau 5 năm hoạt động, 
Công ty sẽ hoàn vốn đầu tư. Do 
đó, đây là dự án được đánh giá có 
tính khả thi cao, đảm bảo cho DN 
phát triển bền vững”.

Thông qua tính hiệu quả của đề 
án, có thể khẳng định, với những DN 
mới đi vào hoạt động thì khó khăn 
là điều khó tránh khỏi. Nhưng được 
sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến 
công quốc gia đã trở thành cú hích 
để DN phát triển, qua đó, khuyến 
khích các cơ sở đầu tư dây chuyền 
sản xuất hiện đại, từng bước nâng 
cao năng lực sản xuất, xây dựng 
được thương hiệu, khẳng định được 
vị thế của mình trên thị trường có 
sức cạnh tranh cao như hiện nay 

ANH LÊ

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà máy 
sản xuất thép định hình

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công khu vực I và Trung tâm Khuyến công Ninh Bình 
nghiệm thu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất thép định hình tại Công ty Vĩnh Phát. 
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Với những hoạt động tích cực của mình, trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Hải Phòng đã gặt hái được những thành quả nhất định trong công tác khuyến 
công. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm và đặt nền 
tảng phát triển cho năm 2018.

Tiếp tục phát triển cơ sở công nghiệp 
địa phương với mục tiêu dài hạn

HƯƠNG CHU

Khuyến công Hải Phòng: 

Năm 2017, Trung tâm 
KC&TVPTCN Hải 
Phòng đã hoàn thành 13 
đề án khuyến công, bao 

gồm cả đề án khuyến công quốc 
gia và khuyến công địa phương, với 
tổng kinh phí thực hiện là 3,865 tỷ 
đồng. Trong đó, Trung tâm đã hỗ 
trợ 02 đơn vị thực hiện đề án, gồm: 
Đầu tư, ứng dụng thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất sản phẩm đúc kim loại, 
đá mỹ nghệ và mô hình trình diễn 
kỹ thuật. Thiết bị hỗ trợ trong các 
đề án hiện đã hoạt động ổn định, 
bắt đầu đem lại hiệu quả kinh tế 
cho đối tượng thụ hưởng. Tiêu biểu, 
Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất sản 
phẩm đúc kim loại” được thực hiện 
tại Công ty Cổ phần Thương mại 
cơ khí Hoàng Cường (xã Mỹ Đồng, 
huyện Thủy Nguyên). Sau khi đầu 
tư mở rộng và đưa thiết bị quang 
phổ phân tích thành phần kim loại 
vào sản xuất, sản lượng của Công 
ty đạt từ 3.000- 3.500 tấn/năm. Chất 
lượng sản phẩm cũng được kiểm 
soát tốt hơn, giúp doanh nghiệp 
tăng uy tín với khách hàng và tăng 
sức cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng 
tiến hành những hoạt động để nâng 
cao nhận thức của người dân, đặc 
biệt là các chủ cơ sở công nghiệp 
nông thôn (CNNT) về khuyến 
công. Với việc mở lớp đào tạo 
đã tạo ra nền tảng cho công tác 
khuyến công phát triển trong năm 
2018. Cụ thể, 12 lớp đào tạo nghề 
may công nghiệp cho 300 học viên 

tại các huyện Kiến Thụy, Vĩnh Bảo 
đã được Trung tâm đã phối hợp 
với các đơn vị liên quan tổ chức; 
tập huấn khởi sự doanh nghiệp 
CNNT cho 180 học viên; tổ chức 
khảo sát, học tập kinh nghiệm phát 
triển sản phẩm thủy sản chế biến 
tại tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa. 
Trung tâm cũng đã hỗ trợ cho 3 
cơ sở thuê tư vấn nhằm mở rộng 
quy mô sản xuất, kinh doanh. Để 
tôn vinh những sản phẩm có giá 
trị kinh tế - kỹ thuật, văn hóa và 
tiềm năng phát triển, Trung tâm tổ 
chức bình chọn sản phẩm CNNT 
tiêu biểu thành phố lần thứ 3; tổ 
chức Hội chợ Triển lãm hàng công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và 
làng nghề năm 2017 với quy mô 120 
gian hàng tiêu chuẩn; hỗ trợ các cơ 
sở CNNT tham gia hội chợ, triển 
lãm trong nước nhằm quảng bá sản 
phẩm, phát triển thị trường…

Trung tâm sẽ bám sát các đơn 
vị chuyên môn, tham mưu cho 

UBND TP. Hải Phòng sớm ban 
hành quyết định phê duyệt các đề 
án khuyến công sử dụng kinh phí 
ngân sách đợt II/2017 và triển khai 
thực hiện ngay sau khi được phê 
duyệt. Bên cạnh đó, Trung tâm 
đang tích cực thực hiện các đề án 
đã được phê duyệt, bảo đảm theo 
đúng tiến độ, nội dung giúp hoàn 
thành kế hoạch năm. Nhằm đề 
xuất hỗ trợ và xây dựng kế hoạch 
khuyến công năm 2018, Trung tâm 
đã đẩy mạnh hoạt động hướng 
dẫn, tư vấn cơ sở CNNT xây dựng 
các dự án khai thác tiềm năng, lợi 
thế ở địa phương có tính khả thi 
cao; tham gia đề xuất sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung trong Quy 
chế Quản lý và sử dụng kinh phí 
khuyến công TP. Hải Phòng. Trung 
tâm KC&TVPTCN Hải Phòng 
bám sát các cơ sở đang triển khai 
đề án, tháo gỡ kịp thời vướng mắc 
phát sinh nhằm hoàn thành nhiệm 
vụ được giao 

Đề án ứng dụng máy đóng gói khăn giấy tự động được thực hiện tại Công ty Giấy 
Việt Úc năm 2017 đã thu lại thành quả tốt
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Nhằm tạo điều kiện cho những người làm công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh tìm hiểu, nghiên cứu về chủ 
trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và triển khai thực hiện, vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công - Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình (TTKC) đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác khuyến 
công cho hơn 100 cán bộ làm công tác công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe khái quát những vấn đề cơ bản về khuyến công, đồng thời được 
phổ biến các văn bản pháp lý về công tác khuyến công. Bên cạnh đó, các học viên cũng được giới thiệu về Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ V của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành 
một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trước đó, trong tháng 8, TTKC cũng đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý kinh doanh 
cho cán bộ các doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Vũ Thư, 
nhằm giúp họ tìm hiểu về chiến lược kinh doanh, quản trị kinh doanh trong cơ chế thị trường... Đây cũng là một 
trong những chương trình, hoạt động của Sở Công Thương trong việc thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ 
trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh./.

ĐỨC MINH

Thực hiện chương trình khuyến công địa phương 2017, vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Hải Phòng đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện An Dương tổ chức lễ khai giảng khóa 
tập huấn khởi sự doanh nghiệp công nghiệp nông thôn cho 60 học viên.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cung cấp và trang bị các kiến thức cơ bản như: Bản chất của kinh 
doanh; những thách thức và các điểm cần phải củng cố bản thân trên phương diện là chủ doanh nghiệp; nắm được 
các thủ tục thành lập doanh nghiệp; biết xây dựng kế hoạch kinh doanh trên ý tưởng kinh doanh của bản thân; 
cách xử lý các mối quan hệ trong kinh doanh; lựa chọn loại hình kinh doanh nào cho phù hợp…

Việc trang bị tốt kiến thức sẽ giúp cho học viên mạnh dạn hơn trong việc khởi nghiệp với nhiều ý tưởng kinh 
doanh tốt và có tính thực tiễn cao, qua đó, hình thành thêm nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, góp 
phần thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển. 

A.T

Khuyến công Hải Phòng: 

Thái Bình: 

TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG

3 SẢN PHẨM ĐẠT DANH HIỆU SẢN PHẨM CNNT TIÊU BIỂU CẤP 
QUỐC GIA 2017

Ngày 11/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3498/QĐ-BCT về việc công nhận 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017, theo đó, có 102 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt 
danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Trong số những sản phẩm được công nhận 
năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có 3 sản phẩm được tôn vinh, bao gồm: Sản phẩm Cá Chai tẩm gia vị của 
Công ty Cổ phần SX DV&TM Thuận Huệ, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ; Cuộn cảm biến điện tử Model SC-15-101K 
của Công ty TNHH Tùng Sơn BR-VT, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức và Bộ sản phẩm dao Bình An của DNTN 
Bình An, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức.

Bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia năm 2017 là một hoạt động thiết thực 
nằm trong Chương trình khuyến công quốc gia năm 2017 do Bộ Công Thương chủ trì và giao Cục Công Thương 
địa phương tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Đồng thời, khuyến 
khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nói chung và các đơn vị có sản phẩm 
được bình chọn tích cực hơn nữa trong việc duy trì, phát triển sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, tận dụng 
được tiềm năng, lợi thế của địa phương./.

NQ

Bà Rịa - Vũng Tàu: 
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Bằng sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiêp (TTKC), những 
năm qua các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đạt 
được những thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, việc phát 
triển CNNT còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập.

Hỗ trợ phát triển cơ sở sản xuất 
công nghiệp nông thôn

Khuyến công Cao Bằng: 

NỖ LỰC KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN 
Nguyên nhân chính là do nguồn kinh phí khuyến 

công của địa phương hiện nay còn hạn chế; các cơ sở 
CNNT quy mô sản xuất nhỏ lẻ, cầm chừng, không 
tập trung do thiếu vốn, nguyên liệu, thị trường đầu 
ra của sản phẩm. Một số cơ sở kinh doanh chưa mở 
rộng được ngành nghề và hầu hết còn mang tính hộ 
gia đình nên sản phẩm chưa có sức cạnh tranh, thị 
trường tiêu thụ sản phẩm còn hẹp. Thêm nữa, một 
vài địa phương cấp huyện chưa thực sự quan tâm đến 
hoạt động khuyến công nên số lượng đề án đăng ký ít, 
nội dung không cụ thể; doanh nghiệp chưa chủ động 
lập đề án hỗ trợ.

Hiểu rõ thực trạng trên, TTKC đã tiếp tục khảo 
sát các cơ sở CNNT;  phối hợp với các cơ quan tăng 
cường công tác tuyên truyền chính sách khuyến khích 
phát triển CNNT, cơ chế ưu đãi đầu tư của tỉnh đến 
các tổ chức, doanh nghiệp và lao động tại địa phương. 
Đồng thời, tiến hành tập huấn nghiệp vụ, nâng cao 
chất lượng xây dựng và triển khai các đề án; nghiên 
cứu đề xuất các cơ chế liên quan đến quản lý khuyến 
công địa phương; tập trung hỗ trợ các chương trình 
đào tạo nghề, mô hình trình diễn kỹ thuật, thiết bị tiên 
tiến... Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và 
giúp các địa phương thực hiện đồng bộ các kế hoạch 
khuyến công; quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công 
đúng quy định, đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trung tâm 
cũng chú trọng khảo sát cơ sở để nắm bắt tình hình sản 
xuất, kinh doanh và đầu tư mở rộng sản xuất, giám sát 
tiến độ đầu tư của các cơ sở, hướng dẫn các cơ sở lập 
kế hoạch khuyến công; tổ chức tập huấn về công tác 
khuyến công để nâng cao nghiệp vụ trong quá trình 
xây dựng kế hoạch và triển khai các đề án…

NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
Bà Bế Thị Hương - Phó Giám đốc TTKC Cao Bằng 

cho biết: Để thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ hoạt động 
khuyến công, Trung tâm phối hợp với các huyện, 
Thành phố, cơ sở CNNT đóng trên địa bàn triển khai 

nhiều chương trình, hoạt động theo từng nội dung 
hoạt động bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc 
gia và địa phương. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm 
đã thực hiện hoàn thành và nghiệm thu 6 đề án với 
tổng kinh phí hỗ trợ 980 triệu đồng để xây dựng mô 
hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công nghệ ứng 
dụng máy móc, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất công nghiệp, nổi bật là đề án “Đầu tư thiết bị sản 
xuất gia công cơ khí hiện đại, công nghệ tiên tiến sản 
xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, 
đáp ứng nhu cầu thị trường” của Hợp tác xã Ngôi Sao 
Sáng và hoàn thành vào tháng 6/2017; Đề án "Hỗ trợ 
ứng dụng máy móc thiết bị máy cán tôn" của Công ty 
TNHH Giang Hiền được TTKC tỉnh hỗ trợ kinh phí 
và nghiệm thu trong tháng 8/2017. 

Từ hoạt động hỗ trợ các đề án, các hợp tác xã, 
doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện phát 
triển, mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động. 
Trung tâm còn tổ chức bồi dưỡng kiến thức sửa chữa 
máy nông cụ cho 35 lao động tại xã Tam Kim (Nguyên 
Bình), đồng thời, hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia hội 
chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu, 
quảng bá các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, một số sản phẩm làng nghề truyền thống. Đây 
chính là nơi để các cơ sở CNNT trên địa bàn đến học 
tập, trao đổi kinh nghiệm, tạo việc làm cho người lao 
động có thu nhập ổn định 

Trung tâm Khuyến công tiến hành nghiệm thu đề án Khuyến 
công của Công ty TNHH Giang Hiền

CHU HƯƠNG
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Đông trùng hạ thảo (ĐTHT) được biết đến như một loại thuốc quý, có tính năng vượt trội về dược 
chất có lợi cho sức khỏe con người. Nó cũng có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, chống lại suy 
thoái thận, kiểm soát bệnh tiểu đường… Tuy nhiên, hiện nay ĐTHT trong thiên nhiên ngày càng 
cạn kiệt, dẫn đến giá thành rất cao. Với mong muốn đưa loại thảo dược quý hiếm này tiếp cận với 
mọi đối tượng người dân, chị Đinh Thị Thanh Trúc đã đầu tư nhiều công sức để tìm tòi, học hỏi và 
nuôi trồng thành công ĐTHT ngay trên vùng đất Đồng Tháp của mình.  

Những ngày đầu mới thành lập Công ty 
TNHH MTV An An Đồng Tháp và bắt 
tay vào trồng nấm ĐTHT năm 2016, chị 
Trúc đã gặp rất nhiều khó khăn do nhà 

xưởng sản xuất chỉ có khoảng 30m2 , với kinh phí ban 
đầu khoảng vài trăm triệu đồng dành cho đầu tư mua 
sắm, xây dựng cơ sỏ hạ tầng cần thiết. Bên cạnh đó, mô 
hình nuôi nấm lại quá mới mẻ, chưa từng được thực 
hiện ở địa phương, cùng với việc nuôi cấy nấm ĐTHT 
đòi hỏi những điều kiện rất khắt khe về ánh sáng, nhiệt 
độ, độ ẩm và vệ sinh, trong khi đó, điều kiện thời tiết, 
khí hậu lại chưa đảm bảo thì rất dễ phải vứt đi cả trăm 
lọ nấm vì bị hỏng.

Sau một thời gian tìm hiểu, rút kinh nghiệm từ 
những lần thất bại đó, sau này, mọi công đoạn trong 
quy trình sản xuất ĐTHT đều được kiểm tra hết sức kỹ 
lưỡng, do đó, tỷ lệ giống cấy thành công hiện nay của 
Công ty đạt hơn 95%. Sản phẩm ĐTHT của Công ty 
gửi đi kiểm nghiệm tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
chất lượng cho thấy, hàm lượng dược chất cao hơn các 
sản phẩm cùng loại được sản xuất trong và ngoài nước, 
được Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế cấp chứng 
nhận đạt chuẩn, đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Để 
nâng cao hiệu quả sản xuất, chị Trúc đã chủ động mở 
rộng nhà xưởng lên trên 400m2, đầu tư thêm các thiết 
bị, máy móc phục vụ sản xuất như: Máy hấp tiệt trùng, 
máy sấy, tủ cấy vi sinh, máy phun sương tạo độ ẩm... 
Nhờ vậy, năng suất, chất lượng sản phẩm từ đó cũng 
nâng lên. Hiện quy mô sản xuất của xưởng có thể nuôi 
cấy đến 10.000 lọ sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo (ở 
dạng tươi và dạng sấy khô), qua đó, từng bước đáp ứng 
các yêu cầu khắt khe thị trường. 

Chị Đinh Thị Thanh Trúc chia sẻ: “Thời gian tới, 
ngoài các sản phẩm đã nghiên cứu thành công, Công 
ty sẽ tiếp tục cho ra đời thêm dòng sản phẩm trà túi 
lọc và dạng trà kết hợp với nấm linh chi. Chúng tôi 
cũng đang xây dựng khu nuôi trồng nấm thành điểm 

du lịch sinh thái nhằm thu hút khách du lịch tới đây 
thăm quan và mua sắm”.

Nhận thấy mô hình nuôi trồng nấm ĐTHT là mô 
hình mới và đầy tiềm năng phát triển tại địa phương, 
đồng thời, để tiếp thêm động lực và chia sẻ khó khăn 
cùng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi 
nghiệp có hướng kinh doanh mới, hiệu quả, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh 
Đồng Tháp đã xây dựng “Đề án hỗ trợ ứng dụng máy 
móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất trà túi lọc đông 
trùng hạ thảo” cho Công ty TNHH An An Đồng Tháp, 
mức hỗ trợ là 100 triệu đồng (từ nguồn khuyến công 
địa phương). Giúp doanh nghiệp có điều kiện trang bị 
thêm các loại máy như máy đóng trà túi lọc, máy sấy... 
phục vụ tốt cho việc sản xuất, nâng cao năng suất, chất 
lượng, mở rộng sản xuất kinh doanh, từ đó, tạo thêm 
công ăn việc làm cho lao động tại địa phương.

Có thể nói, với sự đầu tư nghiêm túc, bài bản, cộng 
với sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của địa phương, đã giúp 
Công ty TNHH An An Đồng Tháp bước đầu thành 
công trong việc mở ra một hướng đi mới đầy triển 
vọng trong ngành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 
ở Đồng Tháp. Thời gian tới, nếu có sự hỗ trợ hơn nữa 
từ địa phương thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều 
doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm, đầu tư vào lĩnh 
vực vô cùng mới mẻ nhưng đầy tiềm năng này 

QUỲNH ANH

Đồng Tháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nấm 
đông trùng hạ thảo, góp phần phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao 

Phòng sản xuất ĐTHT của Công ty TNHH An An Đồng Tháp
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Hiện nay, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh Thanh Hóa (TTKC&TKNL) 
đã và đang chú trọng vào công tác hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp bằng các chương trình như: Hỗ trợ các cơ sở đầu tư mua máy móc, trang thiết bị hiện đại 
để phát triển sản xuất; tập huấn nâng cao nhận thức, tay nghề, tác phong công nghiệp cho lao 
động nông thôn; tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp...

Theo đó, nhờ vào nguồn kinh khí khuyến 
công của địa phương, Công ty Dreamf Vina 
chuyên may quần áo xuất khẩu, đóng trên 
địa bàn xã Đồng Lợi (huyện Triệu Sơn, 

Thanh Hóa) đã có điều kiện đầu tư vào hệ thống lò 
hơi sử dụng nguyên liệu tự nhiên thay thế cho nguyên 
liệu than đá, điện vào quá trình sản xuất. Qua đó đã 
góp phần giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm năng lượng 
điện và tăng thêm lợi nhuận cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng nhờ vào công tác hỗ trợ của TTKC&TKNL 
Thanh Hóa, Công ty CP Xuất khẩu Hoàng Long 
có thêm kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống lò sấy 
Harichson. Theo ông Dương Anh Tuấn - Giám đốc 
Công ty cho biết: “Doanh nghiệp chúng tôi chuyên 
sản xuất và cung ứng nguồn nguyên liệu cói, bèo bồng, 
được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công tỉnh, 
chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống lò 
sấy Harichson. Qua đó, Công ty có thể chủ động sấy 
khô nguyên liệu, không còn phụ thuộc vào thời tiết và 
góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời, 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước”.

Ngoài hai doanh nghiệp kể trên, nhiều doanh 
nghiệp khác đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và 
đang được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ phát 
triển sản xuất ngành nghề nông thôn của khuyến công 
quốc gia và khuyến công địa phương do TTKC&TKNL 
Thanh Hóa trực tiếp triển khai thực hiện trong những 
năm qua. Được biết, chỉ tính riêng từ năm 2015 đến hết 
tháng 6/2017, đã có gần 30 doanh nghiệp, đơn vị sản 
xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp được TTKC&TKNL hỗ trợ sản xuất, với 
tổng số tiền lên tới gần 10 tỷ đồng.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Việt Hồng - Trưởng 
phòng Khuyến công và Tư vấn, TTKC&TKNL tỉnh, 
cho hay: “Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất ngành 
nghề nông thôn những năm qua luôn được Trung tâm 

đẩy mạnh. Việc hỗ trợ sản xuất đã giúp các doanh 
nghiệp chủ động đầu tư công nghệ tiên tiến trong quá 
trình sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, 
năng suất lao động, giảm thiểu tiêu tốn điện năng”.

Không chỉ vậy, TTKC&TKNL cùng Trạm Khuyến 
nông huyện còn phối hợp với các cấp hội phụ nữ 
huyện Nga Sơn tiến hành tổ chức mở lớp dạy nghề, 
tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho 
hàng nghìn hội viên; đồng thời, tổ chức cho hội viên 
đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản 
xuất, kinh doanh giỏi trong và ngoài huyện. Thông 
qua đó, nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ đã mạnh 
dạn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, 
từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Với những kết quả đạt được, hiện TTKC&TKNL 
đã và đang tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ đến 
các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cùng với 
đó, Trung tâm không ngừng chủ động phối hợp với 
các doanh nghiệp triển khai sâu rộng công tác đào tạo  
nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp cho người 
lao động. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với Cục Công 
Thương địa phương (Bộ Công Thương) nhằm tìm kiếm, 
mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh 
nghiệp trong tỉnh. Đặc biệt, chú ý tới công tác thu hút 
các doanh nghiệp ngoài tỉnh đầu tư vào Thanh Hóa 

NGUYỄN LONG TRỌNG

Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức - một trong số nhiều doanh 
nghiệp được thụ hưởng chính sách hỗ trợ do TTKC & TKNL triển khai.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển 
sản xuất ngành nghề nông thôn

Khuyến Công Thanh Hóa:



Vườn thu

Hồn quê
Nguyễn Phan Hách

Nguyễn Phan Hách

Người về chốn ấy xa xanh 

Cho tôi gửi chút tâm tình tuổi thơ 

Con đò bến vắng ngày xưa 

Bao năm gác mái vẫn chờ đợi ai 

Tôi đi biển rộng sông dài 

Đò quê rạn vỡ hình hài héo hon 

Đồi quê cỏ dậy mầm non 

Gốc vàng rời rợi sắc buồn thời gian 

Tôi đi mặt đất lang thang 

Bơ vơ với chiếc la bàn chốn xưa 

Tôi đi từ bến tuổi thơ 

Sóng xô bão cuốn đến bờ xa xăm 

Tình thì thăm thẳm ngàn năm 

Đời như lá nhú xanh mầm trên cây 

Ngẩn ngơ lá đã vèo bay 

Thời gian là gió nối ngày hư vô 

Đêm nằm tôi vẫn thường mơ 

Trăng vàng mái rạ gió bờ tre xanh 

Có con bướm nhỏ trắng tinh

Dập dờn đôi cánh mỏng manh giữa đời 

Tôi đi dặm đất xa vời 

Hồn quê trong bóng mây trời dõi trông.

Thuở ấy nhà em trong bóng lá 
Nắng thu óng ánh ngõ tre ngà 
Những chiều hong tóc em thường ngắm 
Chuyến xe hàng tỉnh tiếng còi xa 

Anh vẫn về quê bao mùa nghỉ 
Vườn thu tiếng dế lá bay vàng 
Cúi sát trời thu - hai đáy mắt 
Gió thu se tóc sợi dài vương 

Em ngồi trên lá nhìn thu muộn 
Làn mi xao xác gợn heo may 
Nắng thu ngân lại không trôi được 
Em giữ mùa thu trong kẽ tay 

Hạt cốm biếc xanh như hạt ngọc 
Lá sen cuối vụ cặn mùi hương 
Có tiếng chim gì kêu mách lẻo 
Giật mình hai đứa mắt rời buông 

Trong lá trăng về trong bóng em 
Môi anh đằm trong ánh trăng lên 
Một tà áo mỏng làm mây biếc 
Bàn tay sẽ chạm bóng mây đêm 

Thuở ấy... một ngày hai đứa xa 
Mấy năm anh mới lại quê nhà 
Vườn thu mùa quả anh hớt hải 
Gọi một tiếng dài trong gió xa 

Tiếng lá xạc xào vọng hộ anh 
Tiếng sương xao động gọi trên nhành 
Tiếng gọi bừng lên trong sắc quả 
Đợi giữa lá vàng một tiếng: Anh!... 

Nhưng lá thì rơi sương tan hết 
Một cánh bướm vàng se sẽ bay 
Vườn thu câm lặng. Lời tắc nghẹn 
Tiếng quả mơ hồ rụng xuống vai 

Nấm mộ góc vườn hoa tím dại 
Chữ trên bia đá nét chưa nhoà 
Ghi tên em con chim bé bỏng 
Đã bay rồi xa... xa... rất xa 

Thuở ấy... mà không là Ngày xưa 
Em vẫn nhìn đây trong nắng thu 
Vẫn chọn cho anh màu quả chín 
Gọi thầm anh trong tiếng lá ru...

Thu ven hồ
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KHUYẾN CÔNG

Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương

Ảnh: Nguyễn Văn Sẳng
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